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LLO ønsker alle en 
god sommer

Universitetet dumpede som udlejer

Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg

Urimelige vilkår for unge boligsøgende

Din udlejers forsikring dækker ikke

Vigtig dom om delvis fraflytning

Lav et nyt slogan til LLO



Københavns Universitet er på pinlig 
vis dumpet med et brag i rollen som udlejer 
af værelser til udenlandske studerende. 
huslejenævnet siger kort og godt i sin afgø-
relse, at ”den fastsatte leje væsentligt over-
stiger det lejedes værdi efter boligregule-
ringsloven”. Universitetet er nu dømt til at 
nedsætte lejen og tilbagebetale for meget 
betalt husleje med tillæg af renter.

”Men værre er det, at den sag, husleje-
nævnet i København har haft til behandling 
tegner et billede af regulær udnyttelse af 
de udenlandske studerende og et forsøg 
på at skræmme dem fra at protestere”, 
siger LLO’s landsformand Helene Toxværd, 
der samtidig er formand for LLO i ho-
vedstaden. hun føjer til, at forsøget på at 
skræmme de udenlandske studerende, da 

de ville hævde deres lovmæssige rettighe-
der, heldigvis ikke lykkedes.

LejenedsætteLse på 23,8 pct.
Den konkrete sag handler om universite-
tets udlejning af en lejlighed på 87 kvm.i  
asminderødgade 10 på nørrebro i Kø-
benhavn til fem udenlandske studerende. 
Udlejningsforholdet er blevet endevendt 
i huslejenævnet efter en fælles klage fra 
de fem studerende, som nu er fraflyttet 
og er tilbage i deres hjemlande. afgørel-
sen i huslejenævnet vedrører kun én af 
de fem, nemlig en kvindelig studerende 
fra Polen, der havde et værelse på 15 
kvm.  huslejenævnet har ved selvsyn set 
på forholdene i asminderødgade 10. Det 
skete 23. marts 2011.  i kendelsen fast-

slår huslejenævnet, at huslejen iflg. bo-
ligreguleringslovens paragraf 29 c, ”ikke 
væsentligt kan overstige den leje, der 
betales for tilsvarende lejeforhold med 
hensyn til beliggenhed, art, størrelse, 
kvalitet, udstyr, og vedligeholdelsestil-
stand…”

Det mener nævnet klart er tilfældet, og 
nedsatte derfor lejen fra 3.281 kr. pr. må-
ned (incl. forbrug, m.m.) til 2.500. Med 
andre ord en nedsættelse på knap 800 kr. 
pr. måned eller 23,8 pct.

KU Kender iKKe Loven
”Om universitetet handler på samme måde 
i andre udlejningsforhold er ikke til at vide, 
man at dømme efter universitets reaktion 
overfor huslejenævnet, kan man jo gisne”, 

hvaD gør et fornuftigt menneske, som skal 
vælge mellem at købe mad til sine børn og be-
tale husleje?  Det dilemma er flere og flere dan-
skere stillet over for.  Det viser de sidste nye tal 
fra Domstolsstyrelsen, som hvert år opgør, hvor 
mange husstande, der bliver sat på gaden med 
fogedens hjælp. Det er netop opgjort, at det 

i 2010 skete 4.382 gange, at fogeden mødte op hos en familie 
og satte dem og deres møbler på gaden. Det er altså mere end 
80 gange om ugen eller mere end 15 gange hver dag - mandag 
til fredag - at en familie eller en enlig person står på gaden 
uden en bolig. tallet for udsættelser er imidlertid kun toppen af 
isbjerget, for mange lejere flytter, før fogeden kommer. 

socialforskningsinstituttet undersøgte i 2008, hvorfor så 
mange bliver sat på gaden. Konklusionen var, at der ofte er 

tale om en kombination af problemer, men at dårlig økonomi 
altid indgår, når en husstand sættes ud med fogedens hjælp. 
Undersøgelsen viste klokkeklart, at udsatte lejere typisk har et 
meget lavt rådighedsbeløb, når huslejen er betalt. Med andre 
ord: enten er boligen for dyr, eller også er familiens indkomst 
for lav til boligudgiften. Forskerne påpegede dernæst, at disse 
familier, der presses økonomisk og udsættes, også har haft rod 
i økonomien.

Og hvad har så socialministerens reaktion på dette problem 
været, et problem, som som også i 2008 og 2009 var enormt? 
Jo, kommunerne fik nu penge til at rådgive borgerne om, hvor-
dan de fik betalt lejen til tiden. Men de fik ikke højere boligsik-
ring, ikke bedre økonomiske forhold. Da der kom endnu højere 
og endnu mere foruroligende tal for udsættelser for 2009 var 
reaktionen, at man nu skulle lancere en kampagne med plaka-

Leder ////// aF heLene tOxværD, FOrManD FOr LeJernes LO

i dag sættes 15 hUsstande på gaden, i morgen andre 15, og sådan fortsætter det…
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Københavns Universitet 
dumper som udlejer

 boLigspeKULation  ////// aF KJeLD haMMer

Københavns Universitet har med et brag tabt en sag i Huslejenævnet. 
sagen afslører, at universitetet ikke kender loven, bruger ulovlige kontrakter 
og forsøger at skræmme sine lejere fra at protestere.
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ter og pjecer! en plakat, der fortalte, at man skal huske at betale 
husleje. Pjecer der fortalte, at man skal huske at betale husleje 
og at kan man ikke finde ud af det, så skal man søge rådgivning i 
det hos sin kommune. Det var selvfølgelig fuldstændig virknings-
løst, hvilket de nyeste tal desværre viser så klart, at det kræver 
ualmindelig gode talegaver at komme uden om.

Da tallene for 2010 kom frem i marts i år, meddelte social-
ministeren, at nu ville hun forstærke indsatsen mod udsættel-
ser.  når lejerne bor i almene boliger, så skal deres udlejer, de 
almene boligselskaber, nu til at rådgive lejerne om, hvordan de 
skal huske at betale huslejen. For lejere i privat udlejning er der 
ingen hjælp at hente – de slipper for, at deres udlejer blander 
sig i deres økonomi! antallet af lejere, der bliver sat ud af deres 
boliger, er mere end fordoblet fra 2002 til 2010 og skal vi be-
væge os væk fra en situation, der ikke er en velfærdsstat værdig, 

skal der sættes ind på flere områder. Lavindkomstgrupperne skal 
sikres bedre økonomi, for eksempel ved at boligsikringen forbed-
res.  Men helt overordnet handler det om at få bygget betalelige 
boliger til almindelige gennemsnitsindkomster. Og så må regerin-
gen se at få lukket for de huller der betyder, at betalelige boliger 
omdannes til dyre lejligheder.

hvis ikke de dyre lejeboliger sætter lejerne ud, så gør svigtende 
indkomst. regeringens kontanthjælpsloft, starthjælpsydelse og 
fjernelse af boligsikringen for hjemmeboende har sammen med 
en stærkt stigende arbejdsløshed ramt lejerne økonomisk. i 2010 
slog arbejderbevægelsens erhvervsråd fast, at der nu er 65.000 
fattige børn i Danmark. Det var en stigning på over 13.000 børn 
på bare ét år, hvilket svarede til en stigning på 26 pct. 

Det gælder om at handle nu. i dag sættes der 15 husstande på 
gaden, det sker også i morgen og resten af ugen. 

Det var i denne gul-malede ejendom i Asminderødgade 10, 4. sal tv. (med åbentstående vindue i karnappen), at Universitetet lejede en lejlighed på 87 kvm. ud til fem 
udenlandske studerende til en alt for høj en husleje på en i øvrigt ulovlig kontrakt.

forsiden: bent sohne og hans nabo, hanne Christensen, nyder foråret og naboskabet på deres altaner i den 
almene ejendom apostelgården på vesterbro i København. 
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siger helene toxværd. hun henviser til 
KU’s svar til Fællessekretariatet for hus-
lejenævnene i København den 14. januar 
2011. heri hæfter universitetets internatio-
nale kontor sig mest ved, at klageren ikke 
gik direkte til universitetet med sin klage 
og først klagede til huslejenævnet kort før 
hendes fraflytning. 
”Dette sidste forhold er helt normalt i ud-
lejningsforhold og hendes gode ret”, siger 
toxværd.

Universitetet mener ikke, at en husleje 
på sammenlagt 15.376 kr. pr. måned er 
urimelig for de iflg. bbr 87 kvm. Men 
universitetet gør sig skyld i regulær uvi-
denhed, når det skriver, at lejens størrelse 
er begrænset af markedslejen. Det er den 
ikke. Lejligheden er tværtimod omfattet af 
lovreglerne om omkostningsbestemt husle-
je, som også huslejenævnets uden omsvøb 
slog fast.

”sLidt og smånUsset”
helene toxværd siger til vi Lejere, at den 
bolig, som universitetet udlejer i asmin-
derødgade, er ”slidt og smånusset” og at 

de møbler, som hører til værelserne, er af 
ældre dato, skramlede og beskidte. 

Derudover konstaterer LLO-formanden, 
at universitetet åbenbart har fremlejet bo-
ligen af en privatperson, som lejer boligen 
af ejeren, samt at boligen er beliggende 
i et såkaldt storhus, hvor der gælder om-
kostningsbestemt husleje. hun spørger, om 
Københavns Universitet (KU) har sikret sig, 
at denne toleddede fremleje er godkendt af 
ejendommens ejer. 

”er dette ikke tilfældet, risikerer såvel 
KU som de udenlandske studerende at 
blive ophævet/sat på gaden med meget 
kort varsel, hvis fremlejegiver ophæves på 
grund af ulovlig fremleje”, siger helene 
toxværd.

ULovLige KontraKter
hun hæfter sig også ved, at lejekontrak-
terne rummer flere ulovligheder.  For ek-
sempel, at man mener at kunne hæve hus-
lejen med to måneders varsel. endvidere 6 
måneders forudbetaling af huslejen. begge 
dele er forhold, der ikke har hjemmel i 
dansk lovgivning. 

LLO-formanden foreslår KU, at det for 
fremtiden tager kontakt til de almene bolig-
organisationer, når det skal henvise gode og 
billige boliger til udenlandske studerende. 
”så vidt jeg er orienteret har de ledige ung-
domsboliger i omegnskommunerne”.

Lejernes LO i hovedstaden har den 25. 
marts fremført ovennævnte synspunkter 
overfor kontorchef John Edelgaard Ander-
sen, men mere end en måned efter endnu 
ikke modtaget svar.

Københavns agtværdige universitet er dumpet med et brag i rollen som udlejer.

”Sagen tegner et billede af regulær udnyttelse og et 
forsøg på at skræmme lejerne fra at protestere”, siger 
LLO’s landsformand Helene Toxværd.
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FOrsiKringsseLsKabernes branCheOrganisatiOn – Forsik-
ring & Pension - har fået lavet en undersøgelse, som viser, at 13 pct. 
af de danske hjem mangler en indbo- og ansvarsforsikring. 
”er du én af de mange”, spørger direktør Claus Højte, Lejernes LO i 
hovedstaden. af undersøgelsen fremgår det bl.a., at det især er unge 
med lav indkomst samt husstande, hvor hovedpersonen stammer fra 
andre dele af verden end norden, eU, nordamerika mv., der mangler 
en indbo- og ansvarsforsikring.

Hvorfor er det en god ide at få en indboforsikring?
”Mange tror fejlagtigt, at de ikke behøver en indbo- og ansvarsforsik-
ring, fordi de bor til leje og at skade på deres ting er dækket af ud-
lejers forsikringer. Men når man bor til leje, skal man tegne sin egen 
indboforsikring”, svarer Hans Reymann-Carlsen fra Forsikringsoplys-
ningen. ”Lejers private ejendele er nemlig aldrig dækket af udlejers 
brand- eller indboforsikring.” 

Hvis man ikke har nogen ting af særlig stor værdi, behøver man så 
en indboforsikring?

”Mange tror ikke, de behøver en indboforsikring, fordi de ikke har 
noget af værdi. Men det er forkert”, advarer hans reymann-Carlsen. 
”i alle hjem er der noget af værdi. brænder dit hjem, og du ikke har 
en indboforsikring, skal du starte helt forfra og købe alting igen fx tøj, 
dyner, køkkenudstyr og møbler. Uanset du ikke umiddelbart synes, 
at dit indbo har en særlig værdi, så skal du uden en indboforsikring 
betale det hele selv.”

Hvad med genhusning såfremt boligen nedbrænder?
”Mange tror, at deres boligselskab hjælper med genhusning og 

efterfølgende en ny lejlighed, såfremt deres bolig nedbrænder – også 
selvom de ikke har en indboforsikring. Dette er ikke rigtigt. hos nogle 
udlejningsselskaber mister man endda retten til at vende tilbage til 
sin lejlighed ved for eksempel en stor brandskade, når man ikke har 
en indboforsikring. i de situationer er man nødsaget til at starte forfra 
og blive skrevet op på ny til en lejlighed.”

For unge under 21 år gælder der særlige regler?
”hvis man er under 21 år og bor alene i lejlighed, på værelse eller 

på kollegium, er man dækket af sine forældres indboforsikring. bor 
man ikke alene, skal man købe en indboforsikring. Dette gælder også, 
hvis man flytter sammen med en kæreste. når man fylder 21, dækker 
forældrenes forsikring ikke længere, så er det vigtigt, at man husker 
at købe sin egen indboforsikring”, siger Forsikringsoplysningen.

ansvarsforsiKring
en almindelig indboforsikring er også en ansvarsforsikring, som dæk-
ker i de situationer, hvor du som privatperson ved fejl eller forsøm-
melse er skyld i, at andre personer kommer til skade, eller der sker 
skade på deres ting. Det kunne fx være, hvis du som fodgænger går 
ud på cykelstien uden at se dig for og rammer en cyklist. her vil din 
ansvarsforsikring erstatte de skader, som cyklisten får – både person-
skade og skade på cyklen. en ansvarsforsikring købes oftest sammen 
med en indboforsikring.

eFter Mere enD tO års forhandlinger mellem LLO og DL om en 
sammenlægning af de to organisationer, er forhandlingerne sat på et 
foreløbigt standby. 

Det er især regionernes rolle i en fremtidig organisation og tilret-
telæggelsen af en overgangsordning, der volder problemer, da det har 
vist sig vanskeligere end først antaget at komme videre med netop 
denne del af forhandlingerne. i stedet for at forcere noget med risiko 
for at tingene virkelig går i hårdknude eller at forhandlingerne simpelt-
hen bryder sammen, har LLO valgt at træde et skridt tilbage og sætte 
forhandlingerne på et foreløbigt standby. 

fortsat mange samarbejdsfLader
Dette betyder, at vi i den kommende tid fastholder den positive kon-
takt LLO og DL imellem, herunder vores mange samarbejdsflader. 
helt aktuelt drejer det sig om det positive samarbejde i forbindelse 
med lejelovsforhandlingerne, hvor vi nu - som omtalt på side 9 - er 

indkaldt til fornyede drøftelser i socialministeriet. Ud over dette fast-
holdes selvfølgelig også den fælles kursus- og konferencevirksomhed, 
ligesom vi har aftalt, at vi samler de to hovedbestyrelser til en boligpo-
litisk tema-weekend i august. 

troen på sammenlægning af vores to organisationer er stadig til 
stede, og det konkrete samarbejde er der derfor ingen ændringer i. 

Lejernes Lo ////// aF aF heLene tOxværD, LanDsFOrManD FOr LLO

sammenLægning ind i ny fase

medLemstaLLene
Lejernes LO har 46.000 medlemmer og Danmarks Lejerfor-
ening har 4.800 medlemmer. Den største medlemsafdeling i 
LLO er hovedstadsafdelingen med omkring 27.000 medlem-
mer. størst i Danmarks Lejerforening er randers Lejerforening 
med omkring 1.600 medlemmer.

forsiKring ////// 

din UdLejers forsiKring dæKKer iKKe

Det er bl.a. ved brand, at man kan have brug for en forsikring. Men også ved f.eks. 
vandskader fra opvaskemaskinen eller vaskemaskinen. (Foto udlånt af Københavns 
Brandvæsen).
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LaD Os starte MeD en tre år gammel 
nyhed. inden for de næste 10 år vokser 
antallet af unge med 100.000. Det er 
disse unge, der i dag er i gang med at 
finde en bolig. Og de mødes med urime-
lige og utidssvarende vilkår. 

300-400 Kr. for fUp
søgevilkårene er en skandale. selv om 
det nu er blevet en ofte tilbagevendende 
historie i medierne, hvorledes unge bolig-
søgende snydes på boligmarkedet, sker 
der intet på Christiansborg. Det vrimler 
med netsider, som for 300 - 400 kr. i ca. 
2 måneder giver boligsøgende adgang til 
telefonnummeret på en udlejer, der vil ud-
leje sin lejlighed.  Problemet er, at der er 
for meget fup i disse annoncer.  Men selv 
om både udlejer- og lejerorganisationerne 
har anbefalet en gratissite, finansieret af 
de frie midler i grundejernes investerings-
fond, så vil ministeren ikke tilslutte sig 
ideen.

Langt fra noK
en stor del af boligtilgangen er svigtet 
eller består af dyre boliger. regeringens 
plan om at fremme det private ungdoms-
boligbyggeri gik i vasken. tilgangen er 100 
i 2011 og 0 i både 2012 og 2013, hvis 
man kikker på finansministeriets seneste 
prognose. ser man på tilgangen af almene 
ungdomsboliger, så ses det, at der i 2010 
er givet tilsagn til 3.739 ungdomsboliger. 
Det er fint, for tallene for 2006 – 2009 
var henholdsvis 1.105 og 506. Men få har 
bemærket, at finansministeriet kun skøn-
ner et påbegyndt alment ungdomsbolig-
byggeri på 700 i 2010 og 1.900 i 2011. 
Det er stadig fint, men langt fra nok til 
at sikre de unge en bolig. Der er ca. 
760.000 personer i gruppen af unge, og 
kun 60.000 ungdomsboliger og kollegier. 
regeringens egen redegørelse siger, at 
der kun er behov for et bygge 300 almene 
ungdomsboliger årligt.

dybt afhængige
så de unge er dybt afhængige af den pri-
vate udlejningssektor.  Denne er siden år 

2000 vokset med 53.271, heraf 41.573 
beliggende i ejendomme opført efter 
1991. De nye boliger er typisk opført som 
usælgelige ejerlejligheder, som nu udle-
jes til en meget høj leje (92 kvm. koster 
11.650 kr. om måneden ex. varme og 
forbrug). Mange af disse boliger bliver der-
for lejet som deleboliger, hvilket giver helt 
kaotiske lejeretlige vilkår for de unge. små 
nybyggede lejligheder findes ikke i udbud-
det, da kommunerne forbyder dette. 

de foræLdreKøbte ejerLejLigheder
så er der de unge, der skaffer en bolig 
med forældrekøb. Der er ca. 35.000 
forældrekøbte ejerlejligheder. Fordelings-
politisk er det en falliterklæring, men 
derudover giver konstruktionen uforudsete 
problemer. en medstuderende bor typisk 
på særdeles usikre vilkår som værelses-
lejer. efter nogle år opdager man, at leje-
lovgivningen ikke giver ret til markedsleje, 
hvis man vil udleje til tredjemand. Ofte 
udlejes disse lejligheder med ulovlig høj 
leje og med ulovlige tidsbegrænsninger, så 
ejerlejligheden nemt kan sælges, når pri-
serne er rettet op. DsK-undersøgelsen af 
de studerendes boligforhold viste, at 16,8 

pct. af de studerende bor med en tidsbe-
grænset lejekontrakt, typisk på 13 – 24 
måneder (DsK står for Danske elever og 
studerendes Kollegieråd).

det største probLem
Det største problem for de unges boligfor-
syning er imidlertid ikke svigtende tilgang 
af betalelige boliger, men at de betalelige 
boliger i stort omfang forsvinder fra den 
private udlejningssektor. en fjerdedel af 
de private udlejningsboliger lejes af en 
18 – 25-årig. Ud af de 495.000 private 
udlejningsboliger ligger ca. 190.000 af 
boligerne i storhuse, dvs. ejendomme med 
mere end seks beboelseslejemål. Denne 
del af udlejningssektoren er den vigtigste 
boligdel for de unge. 

Det er derfor katastrofalt for de unge, 
at flere og flere private udlejningsboliger 
spekulationsmoderniseres ved genudlej-
ning. ældre udgaver af køkkenelementer, 
komfurer, køleskabe, vaskekummer og 
Wc’er kasseres, og i stedet moderniserer 
man med splinternye elementer. hvis 
udlejer moderniserer for mere end 2.054 
kr. pr. kvm., kan udlejeren leje ud til en 
friere lejefastsættelse. Lejen stiger nu til 

poLitiK  ////// aF JesPer Larsen, CheFøKOnOM, LeJernes LO

Urimelige vilkår 
for unge boligsøgende

De unges søgevilkår på boligmarkedet er en skandale. Dette par endte i en ekstrem dyr lejlighed, men fik hjælp i 
LLO til at flytte ud.(arkivfoto).
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Urimelige vilkår 
for unge boligsøgende

fattigdom i danmarK  //////  aF KJeLD haMMer

det dobbelte. hvor de for de unge eller de 
studerende betalelige lejligheder tidligere 
gik i uformel arv eller videreformidling, 
bliver lejligheden nu genudlejet til høj 
leje. resultatet bliver igen flere og flere 
delelejligheder.

socialministeriet har fastslået, at an-
vendelsen af modernisering ved genudlej-
ning er mest udbredt i århus, Odense og 
ålborg, hvor knap 14 pct. af boligerne er 
moderniseret. i København er det 8 pct. 
vi mener i LLO, at tallet undervurderer 
den faktiske udvikling.

sideløbende med dette dræn af boliger 
er der fra den private udlejningssektor 
forsvundet tusinder af betalelige boliger 
på grund af omdannelse til andelsboli-
ger, nedlæggelser, sammenlægninger og 
spekulationsudlejning via fx den såkaldte 
stråmandsordning.

to LøsningsmodeLLer
aFK (amternes og kommunernes forsk-
ningsinstitut) og Kuben fik af socialmi-
nisteren i 2005 midler til at analyse de 
unges boligvilkår. Henrik Christoffersen, 
den siden hen så kendte forskningschef i 
Cepos, den liberale tænketank, forfattede 
undersøgelsen. han konkluderede: ”at de 
unge klarer sig indenfor rammerne af det 
eksisterende boligmarked ved ukonventio-
nelle løsninger, fx boligfællesskaber mv”. 
”Mange unge er ikke lejere…, de klarer 
sig med midlertidige leje, fremleje, … ” 

aKF rapporten anbefaler ikke øget byg-
geri af ungdomsboliger eller andre tiltag, 
der kan rette op på ovennævnte udvikling. 
i stedet anbefaler forfatteren, ”at det 
er afgørende, at de unge benytter sig af 
deres netværk, når de skal etablere sig 
på boligmarkedet”. DsK-undersøgelsen 
kunne oplyse, at 32 pct. af de studerende 
finder deres boliger gennem venner og 
bekendte.

blandt boligøkonomer cirkulerer i dag to 
løsningsmodeller på de unges boligsitua-
tion. Den ene model anbefaler en hurtigst 
mulig liberalisering af lejefastsættelsen. 
synspunktet er, at der er boliger nok, 
markedsmekanismen skal bare sørge 
for, at de fordeles mere ”effektivt”. Den 
anden model anbefaler, at staten støtter, 
at der bygges flere ungdomsboliger, og 
at Folketinget ved at fastholde huslejere-
guleringen fortsat sikrer, at der er nok af 
betalelige boliger til de unge.

Læs også artiklen om østre Landsrets dom 
vedr. delte lejemål side 19

Det reKOrDstOre antaL af lejere, der 
sættes ud, fordi de ikke kan betale husle-
jen, skal kortlægges endnu engang.

socialforskningsinstituttet (sFi) vil nu 
undersøge til bunds, hvilken betydning 
de lavere sociale satser har haft for de 
ressourcesvage lejere i forbindelse med 
deres udsættelse. herudover vil sFi helt 
generelt undersøge hvem, der mister de-
res bolig og hvorfor. Undersøgelsen skal 
dække perioden 2002 til 2010, altså alle 
årene med en borgerlig regering, bestå-
ende af v og K, støttet af Pia Kjærsgaard 
og Dansk Folkeparti.

KontanthjæLp, starthjæLp og dagpenge
i kraft af større datamateriale vil det nu 
blive muligt at afdække hvilken betydning 
kontanthjælpsloftet og 300 timers-reglen 
for gifte kontanthjælpsmodtagere har haft 
for stigningen. Og om nyankomne til Dan-
mark, der kun modtager starthjælp, er i 
større risiko for at miste boligen.

i Lejernes LO hilsen man den ny un-
dersøgelse mere end velkommen. Lands-
formand Helene Toxværd foreslår, at man 
også i undersøgelsen medtager f.eks. for-
ringelsen af dagpengene og siger: ”vi har i 
årevis peget på problemet og fået løfter fra 
diverse ministre, som de ikke har indfriet. 
Men hvis en ny undersøgelse kan bidrage 
til, at regeringen endelig tager problemet 
alvorligt, så er det kun fint. 

i 2008 lavede sFi også en undersø-

gelse, men denne omfattende ikke nogle 
af de ovennævnte emner. Den viste til 
gengæld, at der var mange børnefamilier 
blandt de udsatte. Det kom tilsyneladende 
bag på mange. nu skal det undersøges, 
om der stadig sættes mange børnefamilier 
ud og hvad årsagerne er til det.

Forskerne vil også se nærmere på, hvor-
dan effekten af f.eks. regeringens forebyg-
gende tiltag har været. Med andre ord, om 
det virker. Man vil også gå i dybden med 
den kommunale sagsbehandling.

”LUK hULLerne!”
LLO-formanden ser problemet i et helt 
andet perspektiv. ”Fattigdommen vokser i 
Danmark og det er dybt, dybt alvorligt. 15 
husstande blev sat på gaden hver eneste 
dag i 2010. tusindvis af børn mistede 
deres hjem. vi skal væk fra regeringens 
”hattedame-politik”, som ikke hjælper en 
tøddel. alt det der med at opdrage, snak-
ke og rådgive og hvad ved jeg… Det, der 
er brug for, er at lavindkomstgrupperne 
sikres en bedre økonomi, bl.a. ved at den 
individuelle boligstøtte forbedres. Og så 
skal der bygges boliger, der er til at betale. 
Og regeringen må se at få lukket de huller, 
der betyder, at betalelige boliger omdan-
nes til dyre lejligheder. hvor svært kan det 
være?”, spørger helene toxværd.
                      

se også Lederen side 2-3

hattedame-politik 
– nej tak!

den rekordstore udsættelse af lejere skal undersøges
endnu engang. men llo ser hellere, at regeringen gør 
noget, der virker.
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i siDste nUMMer aF vi Lejere rede-
gjorde jeg for den analyse af energirenove-
ringer i den privatejede udlejningssektor, 
som den privatfinansierede energispare 
tænketank Concito havde udført med  
midler fra milliardfonden realdania. 

nu har Concito færdiggjort rapporten. 
Det blev et 1 – 0 til de private udlejere.  
Det skyldes, at Concito i sin endelige an-
befaling i rapporten besluttede at følge de 
ultimative krav, som udlejerne i ejendoms-
foreningen Danmark havde stillet som en 
betingelse for et kunne støtte energire-
noveringer i den private udlejningssektor. 
efter at have beskrevet, hvorledes LLO 
ikke kunne acceptere, at bestemmelserne 
om det lejedes værdi blev ophævet for 
energirenoveringer, skriver Concito:

”heroverfor har ejendomsforeningen 
Danmark anført, at det vil være afgørende 
for en ejer, at det forbedringstillæg, der 
følger af aftalen med lejerne, ikke kan til-
sidesættes af huslejenævnet efter anmod-
ning fra et mindretal, der gør gældende, at 
deres leje overstiger det lejedes værdi”. 

Concito skriver videre, at ”Flere uaf-
hængige juridiske eksperter har over for 
Concito  påpeget, at lignende tilfælde i 
lejelovgivningen er løst ved, at der ses bort 
fra forbedringen ved vurderingen af lejen 
og det lejedes værdi, og at spørgsmålet 
ikke kan forventes at udgøre noget større 
problem i praksis.”

På den baggrund accepterede Concito 
udlejernes krav og anbefaler herefter po-
litikerne, at man følger udlejernes indstil-
ling. anbefalingerne forelægges boligud-
valget i Folketinget.

ensidig føLgegrUppe
Formanden for Concito-projektet, Martin Li-
degaard, der er tidligere radikalt folketings-
medlem ,brugte nu sin suverænt egen valgte 
ekspertfølgegruppe til at bekræfte, at der 
ikke var noget problem i at følge udlejernes 
krav.  ekspertfølgegruppen bestod af: 

Torben Melchior (formand), tidligere præsi-
dent for højesteret
Marianne Bender, vedvarende energi/ener-
gitjenesten

Erik Wulf Bondesen, Forsikring & Pension
Søren Dyck-Madsen, Det økologiske råd
Anna Louise Husen, husen advokater
Bent Michael Nielsen, Orbicon
Jacob Juul Sandberg, syddansk 
Universitet
Göran Wilke, exergi

anna Louise husen er en kendt udlejer-
advokat, erik Wulf bondesen har en man-
geårig fortid i Dan ejendomme (en af de 
største administrationsvirksomheder, der 
arbejder for de private udlejere) og Jacob 
Juul sandberg, er lektor på syddansk 
Universitet og samtidig kendt af LLO som 
udlejeradvokat i et Odensefirma, (bl.a. for 
barfoed ejendomme). torben Melchior 
kender vi overhovedet ikke fra den leje-
retlige debat. Der var ingen lejeradvokater 
i følgegruppen. Det fremgår ikke af Con-
cito’s rapport, om ekspertfølgegruppen var 
enig i Concitos valg, der foreligger nemlig 
ikke en skriftlig indstilling fra gruppen.

man vaLgte side
hvad der startede som Concito’s velmente 
forsøg på at opnå enighed mellem par-
terne endte som en anbefaling, hvor man 
valgte at varetage den ene parts interes-
ser. Det ville have været mere fair, hvis 

Concito havde valgt at redegøre for de to 
parters synspunkter, og derefter havde 
overladt det til politikerne at tage stilling. 
Det hjælper ikke, at man dækker sig bag 
en ensidigt nedsat følgegruppe.

Man må kritisk spørge: hvad kan vi ven-
te os næste gang realdania gavmildt giver 
millioner til private forskere.

p0LitiK ////// KOMMentar aF JesPer Larsen, CheFøKOnOM, LeJernes LO

Hvad bliver det næste? 
den private tænketank Concito følger udlejernes 
ultimative krav i sin rapport til Folketinget.

Lejen efter
forbedringer
ved forbedringer af lejeboligen 
kan udlejer opnå en lejeforhøjelse 
herfor. Udlejer kan ikke opnå en 
lejeforhøjelse, der betyder, at lejen 
overstiger det lejedes værdi. Det 
lejedes værdi er et skøn, der sæt-
tes af huslejenævn og boligret, der 
bygger på en sammenligning med 
lejen for tilsvarende kvalitet, belig-
genhed, udstyr etc. i nogle situa-
tioner optræder det lejedes værdi 
indirekte, fordi en forbedringsfor-
højelse ikke må overstige forøgel-
sen af brugsværdien. Det lejdes 
værdi er en slags nødbremse, hvis 
lejeniveauet er ved at løbe løbsk.

Den vigtige rapport til Folketinget blev helt ensidig, fordi Concito i sin endelige rapport besluttede at følge de 
ultimative krav, som udlejerne i Ejendomsforeningen Danmark havde stillet vedr. energirenoveringer i den 
private udlejningssektor. (arkivfoto)
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Fra borgens verden… 
og fra vores: 

nyt forsLag om saLg af aLmene boLiger sendt i høring
så kom langt om længe det bebudede forslag fra regeringen om 
salg af almene boliger. Forslaget afløser den hidtidige midlertidige 
ordning og siger, at der skal være enighed om salg mellem beboere, 
kommune og boligorganisation. salg uden om boligorganisationen 
kan fortsat ske, men kun hvis to tredjedele af samtlige beboere 
stemmer for at sælge ved en urafstemning. Det bliver samtidig  let-
tere at få godkendt salg af hele blokke eller afdelinger i udsatte 

boligområder, for eksempel til en privat udlejer. ”vi er imod salg”, 
siger LLO’s formand, Helene Toxværd. ”at tro det løser nogen som 
helst problemer, at regeringen åbner for, at private investorer, som 
fx barfoed ejendomme, nu kan blive ejere af almene boliger, savner 
enhver dokumentation. tværtimod  taler alt for, at det vil føre til en 
forringelse af lejernes vilkår”.

… så Kom ministeren

aLt iMens aLLe venter På, at statsministeren udskriver valg, fik 
LLO et brev fra socialministeren med en invitation til et møde d. 22. 
marts om udmøntning af de 57 enighedspunkter i lejelovsforliget 
mellem udlejer og lejerorganisationerne.  ”bedre sent end aldrig - nu 

har vi ventet i to år. Mødet hos ministeren var det første af en formo-
dentlig lang række, men nu er vi i det mindste i gang.  så vi glæder 
os og håber, at det på ét eller andet tidspunkt vil resultere i, at vi får 
lejelovgivningen forenklet ”siger LLO’s formand, helene toxværd.

KnopsKydning på borgen

Mange POLitiKere, ikke mindst i Folketingets boligudvalg, venter 
på lejelovsforenklinger. Og mange er trætte af at vente. sF, socialde-
mokraterne og Liberal alliance har alle fremsat beslutningsforslag, 
som skal ændre lejelovgivningen. Det er forår og det er fint, at der 

sådan er liv i boligpolitikken.  LLO følger arbejdet i Folketinget tæt 
ud fra en formodning om, at politikerne selvfølgelig følger og respek-
terer parternes anbefaling i lejelovsforliget. Men der, hvor vi ikke har 
kunnet blive enige, er der selvfølgelig frit slag i bolledejen. 

UdsætteLserne stiger og stiger

nye taL Fra DOMstOLsstyreLsen viser, at flere og flere le-
jere bliver sat ud af deres bolig. regeringen har givet de almene 
boligorganisationer over 10 millioner kroner til en såkaldt ”frem-
skudt indsats”, dvs. penge til opsøgende virksomhed fra de almene 
boligorganisationer. tanken er tilsyneladende, at dit boligselskab 
skal kunne banke på din dør og rådgive, f.eks. i forhold til gælds-
sanering, kontakt til kommunen eller lignende. ”Og det lyder da 
umiddelbart pænt og ordentligt”, siger helene toxværd. ”Men hvad 

ville borgerne sige, hvis det var kreditforeningen eller den private 
udlejer, der bankede på døren, og bad om at se på din personlige 
økonomi! Det er svært at forestille sig, at nogen ville synes, at det 
var OK. almene beboere skal åbenbart kunne tåle meget...  Det er 
grænseoverskridende, og det løser ikke det grundlæggende problem 
– for få betalelige boliger og at vi har en stadig større gruppe men-
nesker med en indkomst, der er så lille, at der ikke skal meget til for 
at vælte læsset!.”

p0LitiK ////// 

det Løser ingen som 
heLst probLemer at sæLge  
aLmene boLiger



poLitiK ////// aF KJeLD haMMer

Tvivlsom udlejer 
valgt som ny formand for LA
”anders samuelsen motiverede mig til at skifte parti”, fortæller de unge lejeres skræk i 
aalborg. Han har tidligere været konservativt byrådsmedlem og folketingskandidat.

i Det FOrneMMe rebildselskab hader 
de søren Pflug. ”han ødelægger gang på 
gang vores møder”, siger præsidenten, der 
til daglig er godsejer. hos de konservative 
i aalborg er Pflug for længst smidt på 
porten eller blevet tvunget til at trække 
sig fra både byrådet, folketingskandidatur 
og den konservative partiforening. Journa-
listerne i byen har givet ham en anti-hæ-
derspris ”den kolde fidus”. Og hos lejerne 
i aalborg er han herostratisk berømt som 
en af byens tvivlsomme udlejere, der har 
tabt en stribe sager til bl.a. LLO.

samtaLe med samUeLsen
Men søren Pflug er lige præcis den mand, 
Liberal alliance, kan bruge som deres ny 
førstemand i landets fjerdestørste by. For 
nylig blev han valgt til at stå i spidsen for 
Liberal alliances partiforening i aalborg. 
Det skete efter en samtale med partifor-

manden, Anders Samuelsen, ”som 
motiverede mig til igen at blive politisk 

aktiv - og til at skifte parti”, fortæller sø-
ren Pflug selv til nordjyske. 

”en stribe Lejere” i KLemme
Den ny førstemand for La ejer flere 
ejendomme, bl.a. Louisegade 5, hvor en 
række lejerne gennem en årrække har 
måttet lægge ryg til lidt af hvert, bl.a. 
for høje huslejer. ejendommen har 12 
lejemål. Også Mølleparkvej 3, som han 
kalder ”Møllehuset”, ejer han. her udlejes 
værelser. 

senest har en ung kvinde haft store 
problemer med at få udbetalt op imod 

10.000 kroner, som hun og stedfade-
ren mener, søren Pflug skylder 

dem efter leje af et værelse på 
Mølleparkvej. søren Pflug har 
derimod sendt en opgørelse, 
som viser, at han tværtimod 
har cirka 2.000 kroner til 
gode.  
På kontoret for anvisning af 
Kollegie- & Ungdomsboliger i 
aalborg bekræfter forretnings-
fører Eigil Johansen, at aKU 
har haft masser af dårlige erfa-

ringer med søren Pflug gennem årene.  
som eksempel nævner han overfor nord-
jyske, at aKU sidste år sammen med 
aalborg Kommune og Lejernes LO måtte 
rage kastanjerne ud af ilden for en stribe 
lejere, der var kommet i klemme i forbin-
delse med leje af værelser i søren Pflugs 
ejendom i Louisegade 5 i aalborg. blandt 
problemerne var, at lejerne ikke kunne få 
deres depositum retur. 

probLemer i årevis
Pflugs navn har været kendt i årevis i 
LLO. allerede for seks år siden kaldte den 
daværende formand for LLO i byen søren 
Pflug for ”grisk”. i vi Lejere uddybede 
hun:

”når han taber sagerne og skal efterbe-
tale, vil han ikke af med pengene og lejer-
ne må via Lejernes LO sende sagen til in-
kasso. når han uretmæssigt tilbageholder 
lejernes depositum ved fraflytning, sker 
det samme. han svarer aldrig på henven-
delser fra huslejenævnet. når han får en 
dom, så betaler han omsider, velvidende, 
at dommen i yderste konsekvens kan på-
føre ham en tvangsauktion. hans domme 
er konsekvent udeblivelsesdomme”. 

Et af de yderst sjælne billeder af Liberal Aliances ny førstemand i Aalborg. Søren Pflug ses her i forbindelse med 
en reception for år tilbage. Foto: Lars Pauli.

“Anders Samuelsen mo-
tiverede mig til at skifte 
parti”, siger Pflug

aaLbOrg:
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Lejernes Lo ////// aF KJeLD haMMer

et sLOgan har Det MeD at skulle fornyes 
med nogle års mellemrum.  vi har passeret 
årtusindskiftet, meget har forandret sig i 
samfundet de senere år og LLO har fået ny 
formand. hun mener, at de gamle slogans 
er blevet en smule støvede og vil gerne have 
et nyt. Du kan nu være med i det ærefulde 
kapløb om at finde det bedste slogan. vinder-
præmien er først og fremmest æren.

sLip fantasien Løs, men gør det enKeLt
Det eneste du behøver at gøre er at indsende 
dit forslag senest 6. juni. Kom bare frit frem 
med din ide eller dine ideer – gerne flere. 
Det ny slogan skal handle om  Lejernes LO 
som den organisation, der varetager lejernes 
interesser. ikke for langt, ikke for tungt, og 
ikke for højttravende. slip bare fantasien løs, 
men gør det enkelt, som man siger i Usa. 
LLO behøver ikke at indgå, men må gerne. 
brug dog ikke slogans, som er kendt og brugt 
af andre, som f.eks. ” .…ved man hvor man 
har”, ej heller ” ….en stærk partner”. tidlige-
re har LLO brugt disse slogans: ”vi indhenter 
bolighajerne”, ”sammen står vi stærkest”, 
”Pas på du ikke bliver snydt” og ”LLO- Lejer-

nes vagthund”. nu er der altså nye tider, nye 
udfordringer og nye folk i spidsen for LLO.

Forslagene skal være LLO i hænde senest 
mandag den 6. juni og vinderforslaget præ-
senteres i næste nummer af vi Lejere, der 
udkommer 12. august. 

Det bedste forslag udpeges af et bedøm-
melsesudvalg bestående af LLO’s landsfor-
mand, Helene Toxværd, LLO’s næstformand 
Poul Erik Jensen og organisationens cheføko-

nom, Jesper Larsen. Derudover trækkes der 
lod om to bogpræmier i form af en gavecheck 
til 300 kr. blandt alle indsendere.

mød mette reissmann
vinderpræmien er altså først og fremmest 

æren. Men LLO vil - efter aftale med Mette 
Reissmann, der er kendt af mange tv-seere 
som vært i tv3’s program, ”Luksusfælden” 
- gerne invitere vinderen til en times gratis 
økonomisk rådgivning om gæld og privatøko-
nomi. vinderen får også hendes bog ”styr 
din økonomi”. Mette reissmann er selv 
medlem af LLO og følger interesseret med i 
organisationens virke. Udover at være tv-vært 
m.m. er Mette reissmann medlem af borger-
repræsentationen på rådhuset i København 
og kandidat til Folketinget for socialdemokra-
terne i Københavns storkreds. hvis man ikke 
lige synes, at man er gældsplaget, så kan den 
gratis rådgivning veksles til en rundvisning 
i Københavns smukke rådhus. Det 100 år 
gamle rådhus har et væld af gange og spæn-
dende rum, hvor der ikke er offentlig adgang. 
rundvisningen efterfølges af et besøg i råd-
husets cafeteria, der ligger i kælderetagen.

find et nyt slogan til LLo
deltag i konkurrencen, hvor vinderpræmien først og fremmest er æren.

Helene Toxværd: Nye tider, nye udfordringer, nyt slogan.

Mette Reissmann – økonomirådgivning eller rundvis-
ning i Københavns Rådhus krinkelkroge.

10  · V I  L E J E R E   V I  L E J E R E  ·  11



12  · V I  L E J E R E   V I  L E J E R E  ·  13

Landet rUndt ////// 

regiOn syD:

aabenraa-tønder ude af LLo
aabenraa-tønDer aFDeLing var lørdag 
den 5. marts indkaldt til hovedbestyrelses-
møde i LLO for at drøfte konsekvenserne af 
afdelingens manglende betaling af kontingent 
til landsforbundet. 

Forud for mødet var gået en lang proces, 
hvor både hovedbestyrelsen og forretnings-
udvalget måtte konstatere, at afdelingen ikke 
ville indgå en restanceaftale med LLO. her-
efter er afdelingen på grund af kontingentre-
stance ikke mere medlem af Lejernes LO.

Og selvom formand Helene Toxværd ærgrer 
sig over forløbet, konstaterer hun samtidig, at 
der ikke var andet at gøre.  ”aabenraa-tønder 
afdeling har trods adskillige henvendelser og 
rykkere ikke vist hverken vilje eller evne til at 
finde en løsning på problemet. Og når selv 
en restanceaftale ikke kan falde på plads, så 
er der ærligt talt ikke så meget mere at gøre. 
Jeg syntes det er ærgerligt, men sådan er 
spillereglerne altså – medlemskab og kontin-
gentbetaling hører sammen - også i LLO.”

LLO-medlemmer der ønsker at videreføre 
deres medlemskab i en anden LLO-afdeling, 
opfordres til at henvende sig til LLO sønder-
borg afdeling på telefon 74 42 15 07. Der er 
telefontid hver mandag mellem 10 og 12 og 
igen torsdag mellem 15 og 17.

Personlig henvendelse kan finde sted på 
sønderborg bibliotek (rum 6) tirsdag i lige 
uger, klokken 18 til 19. 

realdania afsætter 100 mio. kr. til en kampagne, der 
skal sætte fokus på udvikling og opdatering af fæl-
lesfaciliteter i almene boligområder. i løbet af efteråret 
2011 vil ildsjæle, boligforeninger, boligorganisationer 
og kommuner blive inviteret til at byde ind med projek-

ter, som kan udvikle de fysiske faciliteter, styrke den 
sociale sammenhængskraft i de almene bebyggelser 
og forbedre interaktionen med de omkringliggende 
forstads- og byområder.

heLe LanDet:

100 mio. kr. til livet 
i almene boligområder 

Fyn:

opmåling til 
bbr-registret
hvis Man sOM lejer 
har problemer med 
huslejen på grund af 
forkerte arealer el-
ler andre oplysninger 
i bbr, er der råd at 
hente.

en tidl. ansat i 
Odense Kommune, 
bente bang, har etab-
leret sit eget firma med 
bbr-opmåling på Fyn. 
hendes firma måler 
lejemålet/ejendommen 
op, laver en tegning og 
sørger for en ny bbr-
meddelelse med de 
korrekte arealer. Det 
sker til en fast pris – 
før opmåling.

Man kan læse 
mere om priser, m.m. 
på hjemmesiden         
www. bb-opmaaling.dk

bente bang har i en 
årrække løst den slags 
opgaver for Odense 
Kommune. som selv-
stændig samarbejder 
hun med kommuner, 
ejendomsmæglere, 
pengeinstitutter og 
advokater.   
  

Realdania sætter 100 mio. kr. af til fællesfaciliteter i almene boligområder.
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hOLstebrO:

boligreguleringen afskaffes – huslejen stiger

LørDag Den 19. FebrUar slog LLO es-
bjerg dørene op for et åbent hus-arrangement 
i nye og større omgivelser i havnegade 13. 

stemningen var høj og de medlemmer, der 
lagde vejen forbi, fik både en sandwich og 
lidt at drikke. De fik for øvrigt også hilst på 

LLO’s landsformand, der havde taget turen 
med tog fra København til landets femtestør-
ste by.
esbjerg Lejerforenings genindmeldte sig i 
LLO i 2008 og har i dag små 650 medlem-
mer. Lejerforeningen har 65 år på bagen. 

”Jeg synes, at Det er et brandærgerligt 
forløb og en rigtig møgbeslutning.” så-
dan lyder landsformand Helene Toxværd 
kommentar til holstebro Kommunes be-
slutning om at afskaffe boligreguleringen 
i kommunen. Det skete i februar og med 
det snævrest mulige flertal, nemlig 14 
stemmer mod 13. Flertallet på 14 bestod 
af venstre, de Konservative og Dansk Fol-
keparti, mens socialdemokraterne, sF og 
de radikale stemte imod.

UsiKKerhed om Lejen for 
4.000 hUsstande
De seneste tal fra Danmarks statistik for 
holstebro Kommune viser, at kommunen 
pr. 1. jan. 2010 havde ca. 16. 000 ejer-
boliger, ca. 5.000 almene boliger, ca. 
600 andelsboliger samt ca. 4.000 boliger, 
hvor husleje og lejervilkår styres af den 
private lejelovgivning, nemlig lejeloven og 

boligreguleringsloven. huslejereguleringen 
omfatter derfor vilkårene for ca. 4.000 
husstande i holstebro kommune.

i en tid, hvor boligmarkedet ikke er noget 
at råbe hurra for, er det uklogt at ændre 
vilkårene for huslejefastsættelsen, mener 
LLO, der kort før beslutningen advarede 
imod den. ”hvem kan se det fornuftige i, 
at 4.000 hustande skal kastes ud i usikker-
hed om den fremtidige huslejes størrelse?”, 
spørger LLO’s cheføkonom Jesper Larsen 
og tilføjer: ”hvis for eksempel huslejen i 
de privatudlejede 4.000 boliger i holstebro 
stiger med 10 pct. i gennemsnit, så viser 
beregninger fra Lejernes LO, som bygger 
på Finansministeriets lovmodel, at kommu-
nens udgifter til boligstøtte vil stige med 
1,9 mio. kr. årligt.”

advarslerne hjalp ikke. De borgerlige i 
kommunalbestyrelsen fik deres vilje.
   Kjh

esbJerg:

nye lokaler i esbjerg

LLO’s cheføkonom Jesper Larsen: ”Hvis huslejen i de 
privatudlejede boliger i Holstebro stiger med 10 pct., 
så vil kommunens udgifter til boligstøtte stige med 1,9 
mio. kr. årligt”.

birKerøD:

Landets trediestørste
LLo-afdeling
LeJernes LO i birKerøD er på kort 
tid blevet landets trediestørste LLO-
afdeling efter hovedstaden og brøndby. 
Målet var ganske vist 2.000 medlem-
mer ved årsskiftet, men så langt op 
nåede man ikke. i begyndelsen af april 
havde afdelingen 1839 medlemmer 
og tallet stiger hver måned. Der er 590 
enkeltmedlemmer og 1249 forenings-
medlemmer fordelt på 33 foreninger.
Formanden, anni thorsen, kan med 
andre ord begynde at øjne et medlems-
tal på 2.000, som er det foreløbige mål.
     Kjh

Landet rUndt ////// 

vidste du, 
at antallet af personer, der 
bor til leje, i de sidste 10 år 
er vokset med 100.000.
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Landet rUndt ////// 

hOrsens:

vred LLo-formand:
en skimmel-sag om dagen
LLO i hOrsens har aLene i 2011 fået en 
henvendelse om dagen om skimmelsvamp. 
Foreningen dækker også vejle Kommune og 
Fyn og formanden, James Arbøl, er sikker på, 
at det kun er ”toppen af isbjerget”, der en-
der hos LLO eller kommunerne for den sags 
skyld. arbøl er både bekymret og vred. 

”din egen sKyLd”
”vi oplever det samme om og om igen. Folk 
bliver syge, får mistanke om skimmelsvamp 
og kommer til os eller de går direkte til kom-
munen eller deres udlejer, som også kan være 
et boligselskab. Måske sender kommunen 
en tekniker, men hvad ved en tekniker om 
folks helbred? Det er én ting. Det næste er, 
at et helt bestemt mønster ofte gentager sig: 
Kommunens folk eller boligselskabet kommer 
frem til, at der ikke er skimmelsvamp – selv 
om lejerne er syge og deres børn lider. Ofte 
får de at vide, at det er deres egen skyld. 
Lejerne skal altså selv punge ud for en under-
søgelse hos teknologisk institut for at bevise, 
at de har ret. Det skal de gøre samtidig med 
at de kæmper mod deres egen sygdom, deres 
børns sygdom og deres problemer med at 
være borte fra jobbet. når de så står med 
teknologisk instituts undersøgelse i hånden, 
så kan udlejerne og kommunen pludselig 
godt se, at den er gal! Det er meget mærke-
ligt. et sådant eksempel har vi netop haft på 

Fabrikvej 10g i horsens, der ejes af aab. 
Men der er mange andre og vi Lejeres læsere 
husker sikkert sagen fra skagen.

hvor er embedsLægen?
er lejerne uheldige, kan de ende med at 
blive genhuset i en lejlighed, hvor der også 
er skimmelsvamp. herfra kan de så tage 
kampen op i et retssystem, der er mere end 
almindeligt trægt. Det kan jo tage både halve 
og hele år, før der ligger en endelig afgørelse. 
som om familierne ikke har nok at kæmpe 

med i forvejen. De magter det simpelthen 
ikke. Det er helt ude i hampen. Politikerne 
siger, de gør noget, men det fungerer ikke. Og 
hvor er embedslægen? hvorfor kommer han 
ikke ud? Det skulle lige have været en skole 
eller en arbejdsplads eller fugleinfluenza! Po-
litikerne skal spørges, før vi stemmer på dem, 
om de for alvor vil gøre noget eller om de er 
tilfredse med deres egne lappeløsninger”, 
siger en vred arbøl.
     
         Kjh

LLO i hOrsens FyLDte 60 år i 2010 og det hektiske jubilæumsår 
var fyldt med store tal. Dels rundede foreningen 1.000 medlemmer 
og dels kom der mere end 1 mio. kr. tilbage til medlemmerne i for 
af sager om fraflytninger, vand- og varmeregnskaber, for meget betalt 
husleje, erstatning, m.v. 

På generalforsamlingen den 1. februar var skimmelsvamp atter et 
tema. Formanden, James Arbøl, gentog sin anbefaling til lejere, der 
udsættes for skimmelsvamp, om straks at flytte. sagen er, at hverken 
udlejere, embedslæge, kommune eller politikerne i Folketinget gør, 
hvad man kan forvente af dem, mener arbøl. ender det hele i retssy-
stemet, er der heller ikke megen trøst at hente.

i horsens hober sager om skimmelsvamp sig op og LLO har endnu 

engang rettet henvendelse til politikerne på Christiansborg. bl.a. med 
det budskab, at alt for mange kommuner svigter deres opgave med 
tilsynspligten. 

i en udtalelse fra generalforsamlingen opfordrer man regeringen og 
Folketinget til, at der skal strammes op på hele lovgivningen – her og 
nu.

endvidere kræver LLO i horsens fri husleje fjernet fra lejelovgiv-
ningen. Udlejere, som moderniserer ejendomme og lejligheder, skal 
dokumentere udgifterne ved bilag fra momsregistrerede håndværkere. 
endelig bør moderniseringer, som har et rent luksuspræg, ikke god-
kendes, mener LLO horsens.
     Kjh

hOrsens:

1 mio. kr. og 1.000 medlemmer

En lejer i dette hus 
skriver: ”Væggene er 
grønne / sorte, hvis 
det ikke bliver vasket 
ned konstant. Fyret 
kan kun levere varme, 
3-4 dage om ugen, 
så går den i stykker. 
Grunden er, at udle-
jer har hældt en slags 
spildolie på”.



14  · V I  L E J E R E   V I  L E J E R E  ·  15

x-ord //////  

Laila ammitsbøl Kuhlaus vej 205 4700 næstved.
Vinder af tre flasker Vin i nr. 4/2010:

indsend kodeordet, som dannes af de nummererede felter, senest 15/7 2011

 navn:

adresse:

Postnr.      by:

indsend krydsen til:  “vi lejere” · Lejernes LO · reventlowsgade 14 · 4. 
sal · 1651 København v. Og mærk kuverten “Kryds og tværs”.
Kodeordet kan også sendes på mail til susanne@llodk.dk

KUrser, Konferencer, meddeLeLser //////

Kurser og konferencer 
2011
Lejeretskursus, lejefastsættelsen
Lørdag den 24. september 2011.

Beboerrepræsentationskursus 
Lørdag den 29. oktober 2011.

Lejeretskonference (HKJ), nye domme
Lørdag den 19. november 2011.

For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede 
nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at til-
melde jer de enkelte kurser hurtigst muligt.

Er du medlem af en beboerrepræsentation, så er LLO’s kursus måske 
lige noget for dig.

LLo horsens 
afdelingen har lukket fra 1.juli til 4.august.

sommerferie i Landssekretariatet 2011
sekretariatet holder sommerferielukket fra mandag 
den 18. juli 2011 til fredag den 29. juli 2011, begge 
dage inkl.

1            2            3           4             5           6            7          

sUdoKU



16  · V I  L E J E R E   V I  L E J E R E  ·  17

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

medlemstilbud til beboerrepræsentanter/bestyrelser
FyraFtensarrangementer KL. 16.30 – 17.30  - 
For aLLe BeBoere i eJendommen
vi har udvalgt emnerne efter de spørgsmål, vi oftest bliver stillet. 
ønsker du andre oplæg end dem vi tilbyder her, så ring til os – så 
vil vi forsøge at tilrettelægge dem. 

Dette tilbud ligger ud over, hvad det normale kontingent kan 
finansiere. Derfor har vi valgt at opkræve et gebyr pr. arrangement 
på 1.000 kr. gebyret dækker, at den byggesagkyndige komme ud 
i ejendommen (i et mødelokale i nærheden, i en lejlighed eller i et 
eventuelt beboerlokale), holder et oplæg og svarer på spørgsmål i 
ca. 1 time og eventuelt udleverer skriftligt informationsmateriale.

- hent viden til beboerne i din ejendom: Lejernes LO i hoved-
stadens byggesagkyndige kommer til ejendommen til et fyraftens-
møde, hvortil du kan invitere lejerne i ejendommen. 
 
1) FraFLytning, Hvordan gør man og Hvordan gør man 
iKKe? 
Den byggesagkyndige (som udfører flyttesyn) fortæller, hvordan 
man skal aflevere sin lejlighed, når man flytter – afhængigt af leje-
kontrakten – samt hvad der er af faldgruber, som man kan undgå 
– krydret med eksempler fra LLO´s daglige arbejde. herefter mulig-
hed for at stille spørgsmål. 
 
2) indvendig vedLigeHoLdeLse – Hvad er det og Hvad 
Betyder det For mig?  
Den byggesagkyndige fortæller om omfanget af den indvendige 
vedligeholdelse samt hvad du kan og må – afhængigt af din leje-
kontrakt. herefter mulighed for at stille spørgsmål. 
 

3) Hvordan Fungerer varmen og Hvordan sparer man 
på den? 
Den byggesagkyndige fortæller om, hvordan et fjernvarmeanlæg 
er skruet sammen i en etageejendom og gennemgår de typer, man 
normalt ser. endvidere gennemgås hvordan man skal varme op for 
at få maksimalt udbytte af sine varmekroner og hvordan man går 
sine varmeapparater efter, hvis de ikke virker rigtigt. 
   herefter mulighed for at stille spørgsmål. 
 
4) Hvordan undgår du sKimmeLsvamp årsager og 
aFHJæLpning? 
Den byggesagkyndige fortæller om årsager til skimmelsvamp og 
hvordan man undgår det, samt hvad man skal være opmærksom 
på, hvis uheldet er ude og der er skimmelsvamp i ens bolig.. 
   herefter mulighed for at stille spørgsmål. 
 
5) Hvordan Får du styr på Fugten i din LeJLigHed? 
en ”nede på jorden” gennemgang af luftens relative fugtighed og 
hvordan den fungerer - og hvordan luftens fugtighed kan hænge 
sammen med vores gode – eller dårlige - vaner og hvad det betyder 
for indeklimaet i ens bolig. 
herefter mulighed for at stille spørgsmål.
Kontakt os med forslag til en dato for jeres møde på 3311 3075 
eller via mail til info@llo.dk  - skriv venligst ”Fyraftensarrange-
ment” i emnefeltet. 
 
(Pris pr. arrangement 1.000 kr.. beboerrepræsentationen/bestyrel-
sen sørger for lokale m.m. )

Vester Voldgade 9, 1., 1552 København V
3311 3075 mandag - torsdag kl. 10-16

Personlig henv. mandag - onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-17

Medlemstilbud

Rabatkort for perioden 1. maj til 31. aug. 
2011

Medlemsnummer: _________________________________ 

Navn: ___________________________________________

Adresse: _________________________________________

Postnr./By: _______________________________________

    Tilbudslisten finder du på www.llo.dk – Medlemsnettet 

tilbud til medlemmer 
af Lejernes Lo i 
hovedstaden
LeJernes LO i hOveDstaDen er andet end bare paragraffer. 
vi arbejder på at skaffe vores medlemmer fordele på alle områ-
der. Derfor har vi opsøgt et stort antal butikker og leverandører 
for at få rabatter til vores medlemmer. 
 
som du kan se på listen ”Medlemsrabatter” på www.llo.dk - 
Medlemsnettet, kan du få rabat på så forskellige ting som tand-
lægehjælp, rejser og maling, blot du er medlem hos os og fremvi-
ser et gyldigt rabatkort. 
Denne liste vil vokse sig større og vil blive opdateret jævnligt. så 
klip rabatkortet ud. husk at skifte kortet ud, når du modtager det 
næste nummer af vi Lejere.

 
når du ringer til en leverandør, skal du oplyse, at det gælder 
tilbud i samarbejde med Lejernes LO i hovedstaden.

Kender du en butik eller leverandør, som måske også vil give 
LLO-medlemmer rabat, kan de kontakte os på info@llo.dk eller 
på telefon 3311 3075 alle hverdage kl. 10-16, dog ikke fredag.

7
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tilmeld din kontingentbetaling til betalingsservice på www.llo.dk
vi modtager desværre fra tid til anden henvendelser fra medlemmer som har fået rykkerbreve, til trods for at de har indbetalt kontin-
gent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage, det skyldes ikke ”rod i regnskaberne”, men at posthusene taster forkert i kodelinjen. 
når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste.

vi skal derfor bede jer om – hvis i modtager et rykkerbrev og har indbetalt kontingent – at sende en kopi af kvitteringen ind til os, 
og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig betalingsservice (Pbs/ nets), så er man helt sikker på at 
undgå denne fejl. Du kan tilmelde dig på www.llo.dk eller i din bank.   

medlemsnet
På www.llo.dk kan man logge ind på vores Medlemsnet, hvor vi går mere i dybden med beskrivelse af love og regler, og giver aktuelle 
råd og vejledninger.

På Medlemsnettet kan du også finde vores pjecer og nyhedsbreve. Det er også på Medlemsnettet du kan se listen over de butikker 
der yder rabat, hvis du fremviser rabatkortet, som du kan klippe ud af bladet her. Der kommer også snart gode forsikringstilbud.

bestyrelsesnet
bestyrelsesnettet er udviklet specielt til beboerrepræsentanter og afdelingsbestyrelser med henblik på støtte til deres organisatoriske 
arbejde. brugernavn og password skiftes 4 gange om året og det nye password offentliggøres på bestyrelsesnettet 6 uger før det skif-
tes.

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

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

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

Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgiv-
ningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om du bør komme herind eller sende flere dokumenter.

hUsK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os – det letter os meget i det 
daglige arbejde.                      

når du flytter … husk også at melde flytning til os!
alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang 
med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge som vi gerne vil spare.

så husk venligst at give os besked når du skifter adresse – gerne via info@llo.dk med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny 
adresse.

Lukketider i helligdagene, sommerferien, mm.
vi holder lukket store bededag fredag 20. maj, torsdag 2. til fredag 3. juni pga. Kr. himmelfartsdag, og mandag 13. juni på 2. pinse-
dag.

Mandag 23. maj holder vi lukket pga. internt kursus.
vi holder sommerferielukket i uge 30 og 31, dvs. fra og med mandag 25. juli til og med fredag 5. august.

vidste du, 
at de sidste 10 år er antallet af privatejede udlejningsboliger vokset med  53.271 boliger. 
desværre er de fleste af disse korttidsudlejede ejer- og andelslejligheder.
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Vejledende flyttesyn
• Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed. 
• Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation. 
•  Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand. 
• Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres. 
• Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere. 
• Vi laver en skriftlig rapport for at undgå en stor flytteregning. 
• Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM.

Indflytningssyn (senest en uge efter overtagelsen) 
- Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed. 
- Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation. 

- Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler. 
- Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand 
  og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning. 
- Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM.

Flyttesyn med udlejer 
Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores 
konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil 
også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger 
efterfølgende for, at alle aftaler foreligger på skrift.

Prisen pr. syn, uanset om det er vejledende flyttesyn, indflytningssyn eller flyttesyn 
med udlejer, er 2.750 kr. inkl. moms, hvis du er medlem af lejernes lo i Hovedstaden 
og 3.500 kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og 
et flyttesyn med udlejer er den samlede pris 5.000 kr., hvis du er medlem og 6.500 
kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbe-
gyndt 50 m2. 
Uden for København, Frederiksberg, dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommu-
ner beregnes der også kørselstid. 

du kan altid ringe til os og få en uforpligtende samtale på tlf. 33 11 30 75 eller se en 

fuld beskrivelse af flyttesynene på www.llo.dk 

Er du nervøs for en stor 
flytteregning nu 
- eller når du flytter ud igen? 

tiLbUd tiL medLemmer af LLo i hovedstaden

- Få hjælp fra en LLO-konsulent. Konsulenten 
kan hjælpe dig i følgende situationer: 

vidste du, 
at antallet af udsatte lejere siden 2002 er tredoblet. 
alene siden 2009 er tallet steget med over 12 pct., 
således at det i 2010 kom op på 4.382 familier, der på den 
måde mistede deres hjem.

”sæt KULør På saMarbeJDet - en 
bOg OM Det MODerne bebOerDeMO-
Krati” (red. Mette Kramshøj Finker)

Dette er titlen på en bog, som bolig-
kontoret Danmark har udgivet. bogen 
giver et bud på,w hvordan man opnår et 
bedre samarbejde i beboerdemokratiet i 
de almene boliger - i samarbejdet i afde-
lingsbestyrelserne, mellem bestyrelse og 
beboere og mellem afdelingsbestyrelser 
og boligselskab.

bogen gennemgår den såkaldte ”whole-
brain”- metode, som kan sætte fokus på, 
hvordan vi alle er forskellige og hvordan 
forskelligheder kan føre til konflikter, hvis 
vi ikke bruger forskellighederne aktivt 
til i fælleskab at blive bedre - og have 
det sjovt samtidig. bogen viser en række 
typiske konflikter i beboerdemokratiet og 
anviser løsninger på konflikterne. bogen 
er skrevet med stor respekt for beboerde-
mokratiet af en række medarbejdere i bo-
ligkontoret Danmark samt af to eksperter 
i demokrati. Den er særdeles læseværdig, 
hvis man vil være en bedre ”beboerdemo-
krat” og kan bruges af både bestyrelses-
medlemmer i alment byggeri og af beboer-
repræsentanter i privat udlejning. bogens 
eneste mangel er, at den kan være svær at 
læse, hvis man ikke er rutineret læser.

Du kan købe bogen via wwww.bolig-
kontoret.dk og den koster 300 kr. inkl. 
forsendelse

 Ch

KonfLiKter 
og hvordan de 
Løses

nye bøger  //////
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Det sKer OFte, at tO eller flere lejere 
indgår en lejeaftale om leje af en større lej-
lighed og der har været en betydelig uklarhed 
og uenighed i teori og praksis om, hvorvidt 
én af lejerne kan fraflytte - uden at det har 
konsekvenser for den eller de tilbageværende 
lejere. østre Landsret har i en dom fra august 
2010 skabt betydelig klarhed på området.

den gensidige afhængighed
Problemet er, at en lejeaftale med flere le-
jere medfører, at der på lejers side skabes 
en gensidig afhængighed, hvor alle hæfter 
og alle beslutninger træffes i enighed.

På udlejers side er udgangspunktet, at 
udlejer har indgået en kontrakt med dette 
kontraktfællesskab og derfor kan rette sine 
krav overfor hver af lejerne, men også gøre 
misligholdelsesbeføjelser gældende overfor 
hver af lejerne.

Udlejer har anført og fået medhold i 
praksis i, at hvis to lejere har indgået en 
lejeaftale om et beboelseslejemål, så er 
begge forpligtet til at opfylde kontrakten, 
indtil den i fællesskab opsiges.

Konsekvensen heraf er, at to søskende 
eller to venner, der sammen har lejet et 
lejemål, ikke hver for sig kan opsige lejeaf-
talen eller fraflytte lejemålet uden at dette 
har konsekvenser.

forsKeLLige domme
efter lejeloven er lejer forpligtet til at bebo 
beboelseslejligheden, og hvis én af to 
lejere ikke gør dette, har udlejer haft held 
til at få ophævet den samlede lejeaftale, 
således at begge lejere er forpligtet til at 
flytte.

Der er også afsagt domme i byretten, 
der når til det modsatte resultat, nemlig at 
udlejer ikke kan ophæve hele lejeaftalen, 
hvis én af flere lejere fraflytter, men en 
dom fra østre Landsret fra 1989 godkend-
te, at udlejer kunne ophæve en lejeaftale 
overfor alle lejere, da en af lejerne fra 
fraflyttet.

Denne situation gælder dog ikke, hvis 
de to lejere er gift eller har været et sam-
levende par, der har haft fælles husstand 
i to år, idet der således findes specielle 
regler i lejeloven der medfører, at udlejer 
skal respektere, at den ene lejer fraflyt-
ter, og den tilbageværende fortsætter som 
ene-lejer.

ved en gensidig bebyrdende kontrakt 
kan én eller flere af kontraktparterne, det 
være sig lejer eller udlejer, ikke udtræde 
af kontrakten ensidigt, med mindre at alle 
godkender dette.

Dette medfører i praksis, at selvom ud-
lejer ikke opsiger eller kan ophæve lejeaf-

talen, hæfter den fraflyttende lejer overfor 
udlejer. Det være sig overfor den fremti-
dige huslejebetaling samt misligholdelse 
ved lejemålets aflevering.

østre Landsrets dom
østre Landsret har i en ny dom trykt i 
t:bb 2010.739ø stadfæstet en byrets-
dom, hvor udlejer ikke fik medhold i at 
kunne ophæve en lejeaftale overfor en 
lejer, da en medlejer fra fraflyttet uden 
aftale med udlejer i medfør af Lejelovens 
§93, stk. 1., litra d.

såvel byret som landsret lagde vægt 
på, at én lejer på tidspunktet for udlejers 
ophævelse af lejeaftalen faktisk beboede 
lejemålet, og derfor var bopælsforpligtigel-
sen opfyldt.

i modsætning til flere af de tidligere 
domme, der har givet lejer medhold, er 
denne dom meget generelt formuleret, og 
man må derfor gå ud fra, at dommen og 
dens præmisser har skabt klarhed, således 
at man ikke kan tvinge alle lejere på sam-
me lejekontrakt til at blive boende eller 
omvendt tvinge alle lejere til at fraflytte, 
såfremt én af lejerne ønsker dette.

Omvendt gælder fortsat, at alle kon-
traktlejerne hæfter overfor udlejer, indtil 
lejemålet opsiges og afleveres.

Delvis fraflytning
jUridisK Kommentar ////// aF JaKOb bUsse, aDvOKat

Disse fem polakker i Viborg skrev under på en fælles kontrakt. En dom i Østre Landsret har skabt betydelig klarhed på usikkerheden omkring en lejers fraflytning, hvis 
flere har skrevet under på lejekontrakten. (arkivfoto)
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jUra ////// KJeLD haMMer

en PrinCiPieL sag OM returvand fra en ejen-
doms varmecentral til fjernvarmeværket ender 
nu helt i højesteret. Det gør den selv om Lejer-
nes LO på vegne af to lejere vandt sagen først 
i huslejenævnet, så i ankenævnet, tabte den i 
boligretten, men vandt den i østre Landsret.

Udlejerne i ejendomsforeningen Danmark 
anser sagen som så vigtig og principiel, at de 
har søgt og fået såkaldt tredjeinstansbevilling 
til, at sagen sår til højesteret. Det sker kun, når 
en sag er principiel. Lejernes LO opfatter også 
sagen som yderst principiel og vigtig, selvom 
den konkrete sag kun drejer sig om et beske-
dent beløb.  Men fordi sagen kan komme til at 
trække lange tråde ind i fremtiden – bl.a. i for-
hold til ansvaret for en ejendoms klimaskærm, 
energiforbrug og energiløsninger generelt –
anser LLO’s forretningsudvalg sagen som meget 
vigtig. hertil kommer, at LLO under ingen om-
stændigheder vil give udlejerne det indtryk, at 
vigtige principielle sager som denne opgives af 
økonomiske grunde. 

afKøLingsafgiften
sagen handler om to lejere på 2. sal i ejen-
dommen brigadegården i røsågade 2 på 
amager i København.  ejendomsforeningen 
Danmark have højesteret til at anerkende, at 
den såkaldte afkølingsafgift er en del af brænd-
selsudgifterne, som udlejeren kan medtage i 
varmeregnskabet i henhold til lejelovens para-
graf 36. afkølingsudgiften er den afgift, som 
pålægges ejeren af et fjernvarmeanlæg, når 
der fra ejendommens varmecentral sendes for 
varmt vand retur til værket. 

Landsretten sagde, da den gav LLO med-
hold, at den, der har muligheden for at påvirke 
(altså udlejeren. red.) også bærer ansvaret og 
risikoen. 

LLO tilføjer, at lejerne i en udlejningsejen-
dom jo ikke kan påvirke denne udgift og at den 

henhører under udlejers forsømmelse. Dette 
har da også været praksis ved huslejenævn og 
ankenævn i mange år.

hvornår sagen kommer for højesteret er 
uvist.

sag om retUrvand 
ender i højesteret

Det er en sag fra denne ejendom på Amager i København, 
der nu ender i Højesteret.


