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Så nåede vi marts måned og det som jeg især har bemærket er, at vi desværre er begyndt at se, at store 
kapitalfonde opkøber ejendomme i Danmark. Et helt konkret eksempel er den amerikanske Kapitalfond 
Blackstone. 

Blackstones baggrund for at opkøbe ejendommene er, at få ejendommens værdi til at stige. De udtaler det 
direkte selv ” Buy it, fix it, Sell it”. 

Det de gør er, at de med meget aggressiv fremfærd forsøger at få de lejere ud, som ikke betaler den høje 
husleje, der ellers kan opkræves, når lejemålene er gennemgribende renoveret. 

At et lejemål er gennemgribende renoveret betyder, at lejen kan fastsættes efter Boligreguleringslovens § 
5, stk. 2, hvorefter lejen er væsentlig højere end efter den almindelige beregnede omkostningsbestemte 
leje. 

Udlejer kan lave en gennemgribende renovering, når lejeren fraflytter – og dermed forøge ejendommens 
værdi. 

Jeg har forskellige steder læst, at udlejer forsøger med forskellige midler at presse de lejere ud med den 
lave leje, bl.a. ved at tilbyde kontantbeløb mod fraflytning, at der ikke sendes huslejeopkrævninger mv. 

 

Det bedste lejerne i disse situationer kan gøre er, at få stiftet en Beboerrepræsentation, for den vej 
igennem at stå sammen. Hvis lejerne i en ejendom, der er opkøbt af f.eks. en kapitalfond som Blackstone, 
har en Beboerrepræsentation, så er der visse regler der skal overholdes, før at et lejemål kan 
gennemgribende renoveres. 

 

Lejernes Hus er gerne behjælpelige med at stifte en Beboerrepræsentation og bistår i flere sager lejerne i 
ejendommen som dem ovenfor omtalt. 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen  

ved formand Pia Larsen 

 

Et medlemskab i Lejernes Hus er en for-

sikring  mod urimeligheder ved at bo til 

leje 



Beboerdemokratiet, din indflydelse når du bor alment. 

Som lejer i et boligselskab, har du en stor mulighed for 

at få indflydelse på dagligdagen i din egen afdeling såvel 

som i selve boligselskabet. Grunden hertil er 

Beboerdemokratiet, som er det altoverskyggende i et 

almennyttigt boligselskab. Det første skridt er, at du 

lader dig vælge ind i din afdelingsbestyrelse. Som 

medlem af afdelingsbestyrelsen er du valgt til at varetage 

beboernes interesser i din boligafdeling. 

Det er derfor vigtigt, at du kender sammenhængen 

mellem de organer, der udgør en boligorganisation. 

En almen boligorganisation er en fælles betegnelse for 

en organisation, der administrerer og opfører boliger 

med støtte fra det offentlige. Alle almene boliger er 

underlagt de samme regler og krav til drift og 

beboerindflydelse.  

Hver afdeling i en boligorganisation er økonomisk 

uafhængig af de andre afdelinger. Det er et vigtigt 

princip, fordi det sikrer, at boligorganisationens- og hver 

enkelt afdelings midler ikke blandes sammen. Der er 

med andre ord ”lukkede” skodder imellem afdelingernes 

beslutninger og økonomi. Alle afdelinger betaler dog til 

den fælles dispositionsfond, der skal være en hjælp til 

imødegåelse af økonomiske vanskeligheder for 

boligorganisation og dens afdelinger.  

Alle afdelinger betaler et administrationsbidrag til 

boligorganisationen. Dette administrationsbidrag betales 

som et beløb pr. lejemål og skal kun dække de faktiske 

omkostninger. Der er altså ikke nogen, som skal tjene på 

det. 

Repræsentantskabet 

Boligorganisationens øverste myndighed er 

repræsentantskabet eller generalforsamlingen. Her ligger 

ansvaret for den overordnede politik for Boligselskabets 

administration, byggeri, vedtægter m.v.  

Repræsentantskabet udgøres af boligorganisationens 

bestyrelse samt mindst én repræsentant for hver afdeling.  

Organisationsbestyrelsen 

Organisationsbestyrelsen vælges af øverste myndighed 

og har ansvaret for den overordnede ledelse af 

boligorganisationens økonomi og afdelingernes drift. 

Mindst halvdelen af organisationsbestyrelsens 

medlemmer skal være beboere i boligorganisationen, 

men repræsentantskabet kan beslutte, at andre kan være 

med, fx medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. 

Organisationsbestyrelsen skal forholde sig til 

boligorganisationens fremtid og opstille målsætninger 

for dens fremtid. 

 

Afdelingsmødet  

Afdelingsmødet er det møde, hvor alle beboere kan 

deltage, fremsætte forslag og stemme. Det er her, de 

træffer beslutninger om alle forhold vedrørende driften 

og livet i afdelingen. Det kan være om iværksættelse af 

forskellige arbejder og aktiviteter, som de ønsker 

foretaget i afdelingen. Det kan være beslutning om at 

afholde en sommerfest, om glasinddækning af altaner, 

drift og anvendelse af beboerhus osv. Det er også de 

fremmødte beboere, som på afdelingsmødet fastsætter 

husordenen. 

Beboerdemokratiet ses derfor i, at beboerne har flertal i 

de tre besluttende instanser, som er beskrevet ovenfor. 

På afdelingsmødet vælger beboerne en 

afdelingsbestyrelse til at repræsentere dem imellem 

afdelingsmøderne. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, 

at afdelingsmødets beslutninger bliver fulgt op. 

Afdelingsbestyrelsen skal have visioner for udviklingen 

af livet i boligområdet og skal ikke administrere og 

kontrollere. Den skal være lydhør og udviklende på 

beboernes vegne. 

En afdelingsbestyrelse bør kende detaljerne i 

problemerne og kende til beboernes mere eller mindre 

udtalte ønsker. Den skal kunne se tingene ud fra 

afdelingens ønsker og behov, så beslutningerne ikke kun 

træffes ud fra en teknikers synsvinkel eller af 

administrationen.  

En afdeling uden en afdelingsbestyrelse  

Det er ikke alle afdelinger, der har valgt en 

afdelingsbestyrelse. Hvis det er tilfældet, er det 

organisationsbestyrelsen, der skal klare 

afdelingsbestyrelsens opgaver – herunder at indkalde til 

og afholde afdelingsmøde. 

En afdeling uden bestyrelse kan dog vælge at lade en 

lejerforening, hvor over 50% af lejerne er organiseret, 

være afdelingsbestyrelse. 

 

I alle henseender kan Lejernes Hus være en almen lejer/ 

bestyrelse mv. behjælpelig i forståelsen af de 

beboerdemokratiske regler, herunder samspillet med den 

ansatte administration. 

Se næste nyhedsbrev for mere info om 

afdelingsbestyrelsen opgaver og indflydelse. 

 

Af Maria Berth 

 



 

Nu er det snart sommer!  

Kalenderen siger, trods temperaturen i hvert fald, at 
første forårsmåned er påbegyndt. Forår i lejeretlig 
henseende betyder, at de fleste lejere skal have frem-
sendt sidste års forbrugsregnskaber – hvis udlejer 
”levere” el, vand og varmen, vel at mærke.  

 
Der findes forskellige ”scenarier” og derfor forskel-
lige frister for, hvornår en udlejer skal fremsende 
disse regnskaber. Som hovedregel, skal udlejer frem-
sende forbrugsregnskaberne til dig senest 4 måneder 
efter, at regnskabsåret er udløbet. Det er denne ho-
vedregel der dikterer udlejers frist, såfremt dit leje-
mål bliver forsynet med varme fra lejemålets instal-
lerede varmefyr (pillefyr, oliefyr mv.).  

 
Hvis dit lejemål, i modsætning til ovenstående, bli-
ver forsynet med varme fra et kollektiv forsynings-
anlæg (fx Ørsted, kommunalt anlæg eller lignende), 
har din udlejer 3 måneder til at fremsende regnska-
bet til dig. Disse 3 måneder begynder dog først fra, 
at udlejer har modtaget regnskabet fra det kollektive 
forsyningsanlæg.  

 
Overholder udlejer ikke ovenstående frister, vil det 
betyde, at du ikke behøver at betale den efterregning, 
som du eventuelt måtte imødese ved regnskabsårets 
afslutning. Skulle udlejer overholde fristerne og 
skulle regnskabet være i strid med din opfattelse af 
sagen, kan du gøre indsigelse mod regnskabet. 

 
Det fremgår af lejelovens § 45 at du, som lejer, kan 
gøre skriftlig indsigelse mod de enkelte regnskaber, 
hvis du er utilfreds med disse. Flere af lejelovens 
bestemmelser kræver, at du begrunder dine indsigel-
ser. Det samme gør sig gældende, når det handler 
om indsigelser mod forbrugsregnskaber. Det bety-
der, at du ikke kan klage til udlejer med en hvilken 
som helst begrundelse men at klagen skal have et 
reelt og rimelig præcist indhold. Hvis klagen, med 
andre ord, ikke bliver angivet på hvilke punkter i 
forbrugsregnskabet, du ikke har kunne godkende, 
kan sagen, når udlejer eventuelt indbringer den for 
Huslejenævnet, blive afvist pga. utilstrækkelig be-
grundet indsigelse.  

 
Når du modtager et regnskab der overholder oven-
stående frister, har du 6 uger til at indgive en be-
grundet indsigelse. Når udlejer har modtaget din be-
grundede indsigelse, skal udlejer indbringe din indsi-
gelse for Huslejenævnet senest 6 uger efter din 6 
ugers frist, hvis udlejer vil fastholde sit eventuelle 
krav. Udlejer har derfor 12 uger fra fremsendelsen af  

 

 

forbrugsregnskaberne til dig, til at indbringe en sag  

 

for Huslejenævnet, hvis du måtte have gjort indsigel-
se.  

 

Millimeterpræcision? 
 

”Jeg betalte da ikke ligeså meget sidste år?” 

”Vi har i hvert fald ikke forbrugt så meget!” 

 
Kan du nikke genkendende ovenstående sætninger 
eller lyder den mere  

 
”… vi fik da langt mere tilbagebetalt sidste år”,  

 
er du formentlig ikke alene. 

 
Det kan være særdeles vanskeligt, ud fra den forelig-
gende praksis og litteratur, at fastslå hvad en begrun-
det indsigelse med millimeterpræcision skal indehol-
de, men du er som lejer nødt til at henvise til de spe-
cifikke poster i regnskabet og ligeledes anføre, hvil-
ke forhold der gør, at du ikke kan anerkende posten 
som opgjort i regnskabet.  

 
Om din indsigelse er tilstrækkelig begrundet, må 
derfor bero på en konkret vurdering, som kan variere 
i stor grad, fra sag til sag. Forsyning med vand og el, 
kan være anderledes end varme, dog er det fælles for 
både el, vand og varme, at indsigelsen skal være be-
grundet! – altså hvorfor er din opfattelse, at regnska-
bet er ukorrekt. 

 
Hvis du ønsker hjælp til at lave en begrundet indsi-
gelse, står jeg til rådighed og kan hjælpe ved  

Lejernes Hus.  

 
Jurist v/ Lejernes Hus  

Eren Acili 

ea@lejerneshus.dk 

Begrundet indsigelse  



 

Sagen om vand og varme 

Hvad var grunden til at du/i indmeldte jer i Lejernes hus? 

Vi meldte os ind, da jeg havde boet her et stykke tid. Grunden 

var at vi havde mange mangler i lejemålet, såsom at der var hul 

ved siden af toilettet og at det trækker voldsomt ind af vinduer 

og døre og vinduerne ikke er tætte for vand. Ved henvendelse til 

udlejer, er tingene hele tiden blevet trukket i langdrag, og blevet 

lavet med halve løsninger. Så vi valgte at nedsætte en beboerre-

præsentation, og at melde os ind i Lejernes Hus. 

Ved gennemgang af vores lejekontrakter, gjorde Lejernes Hus  os opmærksom på at vi har haft betalt a 

conto varme og vand over huslejen, men at det aldrig er blevet afregnet.  Da dette er i strid med lovgiv-

ningen på området, valgte vi at gøre indsigelser. 

Hvad gjorde lejernes hus i sagen? 

Lejernes Hus mødte op til et beboermøde, hvor hun vejledte os omkring vores muligheder og hvilke do-

kumenter der skulle bruges i sagen. Derfra satte hun sagen i gang, og har jævnligt skrevet og ajourført 

os.  

Hvad synes du om sagstiden? 

Sagen har trukket lidt i langdrag, men det har også været fra vores side og udlejers. Den sociale demo-

grafi i vores lejlighedskompleks gør at det er svært at indhente oplysninger, da der ikke helt var styr på 

dokumenterne. Men det hjalp lidt at der var lidt penge i udsigt.  

Udlejer har gjort meget modstand og har ikke haft den store lyst til at samarbejde, hverken i forhold til 

manglerne eller varme/vandregnskabet. Vi vandt varmeregnskabet og fik penge tilbage  gennem husleje-

nævnet og venter nu på at vandregnskabet bliver afgjort i huslejenævnet.  

Hvad kunne lejernes hus have af emner til et foredrag? 

Måske noget omkring indflytning og fra flytning og varme/vandregnskabet, for der er mange unge som 

ikke har forstand på dette og helt overser tidsfrister på bl.a. mangellisten. Det vil kunne redde mange fra 

at ende som os, der bliver taget ved næsen.  

Skrevet af 

Praktikant Birthe Søndergaard 

 

 

Har du et lignende problem, eller kender nogen der godt kunne trænge til 

art få kigget deres lejekontrakt efter i sømmene, så kontakt Lejernes Hus. 

Vi hjælper hvor vi kan. 

 

Interview med tilfredse medlemmer 



Sagen om markisen 

 

Hvad var grunden til at du/i indmeldte jer i Lejernes hus? 

Min mor havde sat en markise op, som er monteret af en håndværker. Denne markise har hun fået tilla-

delse til at opsætte, men nu vil Lejerbo have hende til at betale 250 kr om måneden for vedligeholdelse af 

markisen. Dette synes jeg ikke var rimeligt og derfor tog jeg kontakt til Lejernes Hus. 

 

Hvad gjorde lejernes hus i sagen? 

Lejernes Hus tog kontakt til driftchefen for afdelingen, og da Lejerbo stod fast, så sendte Lejernes Hus 

sagen videre i Beboerklagenævnet. Vi har netop for et par uger siden fået afgørelsen fra Nævnet, og vi 

fik medhold i sagen. Min mor skal fremoverselv stå for vedligeholdelse af markisen, og til gengæld ikke 

betale 250 kr. ekstra i husleje 

 

Hvad synes du om sagstiden? 

Jeg har været meget tilfreds med forløbet og er blevet behandlet så fint.  

 

Hvad kunne lejernes hus have af emner til et foredrag? 

Nogle foredrag omkring råderetten, hvad man må og ikke må. Eller måske noget information om de reg-

ler, der ligger omkring den digitale kommunikation, i forhold til den ældre befolkningsgruppe.  



Marts 2019 
Historier fra hverdagen 

Åbningstider: 
 

Telefon: 5852 8988 

Tirsdag kl. 10 - 14 

Onsdag kl. 10 - 12 

Torsdag kl. 14 - 18 

 

Eller kom og besøg os på et 
af vores kontorer i Slagelse, 

Næstved eller Holbæk 

Næstved 

Riddergade 16, 1., 4700  

Mandag kl. 10 – 13 

Slagelse 

Norgesvej 12, 1., 4200 

Torsdag kl.  14 - 18 

Holbæk  

Amtmandsvej 2, 3. , 4300 

Mandag kl. 16—18 

En beboerrepræsentation 

henvendte sig til Lejernes hus. De 

havde en større mængde mangler i 

lejemålene, og ville gerne have 

hjælp til at få udlejer til at 

udbedre dem. Da Lejernes Hus 

gennemgik kontrakterne, viste det 

sig at vand og varmeregnskabet 

ikke forelå, selvom det blev betalt 

a conto. Sagen endte i 

Huslejenævnet og beboerne har 

fået tilbagebetalt sammenlagt   

50000 kr. 

VAND OG VARMEREGNSKAB 

EKSISTEREDE IKKE 

 Står du og skal flytte og er nervøs for regningen? 

Fraflytning er en af de sager der går igen her i Lejernes Hus.  

Men vidste du at kan få hjælp af en sagsbehandler i Lejernes 

Hus? 

Sagsbehandleren rådgiver og vejleder i: 

 Sagsbehandleren gennemgår lejekontrakten og dine 

forpligtigelser 

 Gennemgår hvilken dokumentation du skal sikre dig 

 En vurdering af, hvor meget du skal istandsætte 

 Rådgivning om arbejdets udførsel 

 Rådgivning om brug af håndværkere 

 Evt. deltagelse på syn (se priser på hjemmesiden) 

 

For priser og yderligere information, se vores hjemmeside, 

hvor vi også tilbyder andre tilkøbsmuligheder. 

Eller ring til os og få en snak, og hør om vores tilbud. 

Følg os på facebook: 

https://www.facebook.com/LejernesHus.Danmark/   

Nyt forlig indgået 

 

Lejernes hus har bistået en lejer i en stor ejendom i Slagelse 
med at få en godtgørelse i forbindelse med, at lejerens leje-
mål gennem et par måneder blev udsat for voldsomme ban-
kelyde, som udlejer ikke umiddelbart vidste hvor kom fra. 

 

Kravet om en godtgørelse blev behandlet sammen med en 
lejeforhøjelse i Huslejenævnet, der dog grundet beviset stil-
ling ikke kunne tage stilling til sagen. Sagen blev herefter 
overgivet til den advokat som Lejernes Hus benytter, der nu 
har forhandlet kr. 10.000,00 hjem til lejeren. 

https://www.facebook.com/LejernesHus.Danmark/

