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De første 100 dage med Lejernes Hus 

 

Jeg vil først benytte lejligheden til at ønske alle vores medlemmer godt nytår. 

 

Lejernes Hus er kommet godt fra start og bestyrelsen må konstatere, at vores medlemmer 
udtrykker glæde ved vores nye navn og fastsatte mål for Lejernes Hus, og ikke mindst de gode 
resultater. Lejernes behov for hjælp er stort, og vi oplever en pæn fremgang i medlemstilgangen. Vi 
arbejder derfor på at være fysisk tilstede med flere kontorer og repræsentationer i flere af de større 
byer på Sjælland og Fyn. Som det er nu, er vi tilstede med fysisk kontor i Holbæk, Næstved og 
Slagelse, samt repræsentation på bibliotekerne i Sorø og Svendborg. Se mere information herom på 
hjemmesiden www.lejerneshus.dk.  Jeg skal samtidig benytte lejligheden til at byde jer alle 
velkommen til at kigge ind og sige hej til vores sagsbehandlere, hvis I har spørgsmål, et konkret 
problem eller blot vil drøfte lejeproblematikker.   

 

Hvorfor dette medlemsnyt? Medlemsnyt er en midlertidig løsning for vores kommende 
medlemsblad, som er under udarbejdelse. Bestyrelsen synes dog ikke at vores medlemmer skal 
”snydes” for lidt generel information, og derfor har vi sammensat lidt forskelligt til jer. Med 
medlemsbladet er det meningen at vores medlemmer skal oplyses om nyt inden for den private- 
såvel som den almene sektor, gode historier, tips og andre gode nyheder. Når medlemsbladet er 
klar, vil I selvfølgelig få besked herom. 

 

Til slut vil jeg benytte de sidste linjer på at opfordre vores medlemmer til endelig at kontakte os, 
såfremt I har ris eller ros til bestyrelsen, sagsbehandlerne, hjemmesiden eller andet. 

 

Vi ser frem til et godt 2019. 

 

På bestyrelsen vegne 

FM Pia Larsen 

Et medlemskab i Lejernes Hus er en for-

sikring  mod urimeligheder ved at bo til 

leje 

http://www.lejerneshus.dk


Ned med lejen 

Lejer fra Middelfart syntes at han betalte for 

meget i husleje. Han blev medlem af Lejernes 

Hus og vi indbragte sagen for huslejenævnet, 

som netop har afgjort sagen. I afgørelsen står at 

huslejen fremadrettet skal nedsættes med 820 

kr. om måneden, og en glad lejer skal have ca. 

10.000 kr. tilbage i for meget betalt husleje i 

2018 

75.000 kr. mindre regning til ældre lejer 

 

På vegne af en ældre lejer i alment boligselskab, 
henvender en svigersøn sig på Sorø bibliotek, for 
at få rådgivning. Den ældre lejer skulle flytte på 
plejehjem, og havde i den forbindelse fået en 
fraflytningsregning fra boligselskabet på ca. 
95.000 kr.  Fraflytningsregning omhandlede 
forhold som nu afdøde samlever havde indgået 
med boligselskabet. Efter 1. henvendelse fra 
Lejernes Hus anerkendte boligselskabet at lejer 
ikke kunne gøres ansvarlig for disse forhold, og 
nedsatte derfor fraflytningsregningen til ca. 20.000 
kr. 

 

Et godt råd: Ved fraflytning fra almen lejebolig 
er boligselskabet forpligtet til at overholde en 
række formaliter i forbindelse med fremsendelse 
af fraflytningskrav. 

Lejernes Hus kan være behjælpelig med at 
gennemgå fraflytningskravet.  

Besparelse på 26.600,- i lejereduktion på Fyn.  

 

En privat lejer i Odense henvendte sig til Lejernes 
Hus med henblik på at få rådgivning vedr. en 
urimelig høj varmeregning fra det ene år til det 
andet. Ikke nok med, at Lejernes Hus gennemgik 
lejerens varmeregnskab, blev lejekontrakten 
ligeledes gennemgået og lejer blev rådgivet til, på 
foranledning af Lejernes Hus, at starte en sag i 
Huslejenævnet om, hvorvidt lejeren betalte for 
meget i leje. Efter en mindre sagsbehandlingstid i 
Huslejenævnet, blev huslejen nedsat fra kr. 79.800,- 
årligt til kr. 53.200,- årligt inkl. vand og dermed en 
månedlig besparelse på kr. 2.216,- for lejer.  

 

Et godt råd: Når du har modtaget et 
forbrugsregnskab, som du ikke kan anerkende, skal 
du indenfor 6 uger fra modtagelse, gøre indsigelse 
mod regnskabet. Sådanne indsigelser skal være 
sagligt begrundede for at være gyldige. Lejernes 
Hus kan være behjælpelig med sådanne indsigelser.  

De gode historier 

Nedsat og udsat huslejestigning 

En Beboerrepræsentation i Slagelse fik i 2018 
hjælp af Lejernes hus til at nedsætte en 
varslet lejestigning. Lejerne i en ejendom på 
ca. 35 lejemål blev mødt med en lejestigning, 
hvorefter mange af lejerne ville stige med 
over 10 % i leje. Lejerne stiftede herefter en 
Beboerrepræsentation med hjælp fra Lejernes 
hus, hvorefter Lejernes Hus, sammen med 
Beboerrepræsentationens bestyrelse, 
forhandlede en mindre stigning hjem efter 
gennemgang af udlejers oplyste udgifter, samt 
en udsættelse på, hvornår selve stigningen 
faktisk skulle træde i kraft. 

 

Et godt råd: Hvis du bor i en ejendom med 
mere en 6 lejemål har lejerne ret til at stifte en 
Beboerrepræsentation. Med en 
Beboerrepræsentation i ejendommen er man 
som lejer sikret en større indsigt i 
ejendommens vedligeholdelse og 
påvirkningen heraf, lejestigninger og 
forbedringsarbejder. Beboerrepræsentationen 
kan på samme vis, i visse sager, gøre fælles 
indsigelse på vegne af alle lejerne i 
ejendommen. Se bekendtgørelse for 
Beboerrepræsentation og kontakt os endelig 
for nærmere info herom. 



Artikel  

Opdatering af reglerne for elektronisk kommunikation mellem lejer og udlejer i private. 

Den digitale kommunikation har nu også taget sit 

indtog inden for kommunikationen mellem udlejer 

og lejer. Folketinget vedtog i december 2017 nye 

regler i forholdet mellem lejer og udlejer, når der 

mellem parterne udveksles e-mails, både privat og 

inden for de almene lejemål.  

De nye regler gælder allerede for lejemål indgået d. 

1. januar 2018 og senere. For lejeaftaler, der er 

indgået før d. 1. januar 2018, gælder de nye regler 

først pr. d. 1. januar 2019, dvs. at indtil 1. januar 

2019 gælder de gamle regler.  

Udgangspunktet i de gamle regler var, at der alene 

kunne kommunikeres digitalt, hvis der var indgået 

en aftale herom mellem parterne, ellers var al 

kommunikation mellem parterne henvist til alm. 

brevforsendelse. 

Er en lejer dog fritaget fra at modtage Digital Post 

fra det offentlige, da vil reglerne ikke gælde for 

denne lejer. Hvis du som lejer er fritaget for at 

modtage Digital Post fra det offentlige, skal du gøre 

din udlejer opmærksom på dette. Udlejeren har ret 

til at bede om dokumentation i denne forbindelse, 

og du som lejer skal være opmærksom på, at du 

først er fritaget fra det tidspunkt, du meddeler dette 

til udlejer. 

Hvor får de nye regler betydning?: 

Med tiltaget, som de nye regler bidrager til, vil e-

mails bliver den normale kommunikationsmetode 

imellem lejer og udlejer. Derfor vil en udlejer 

fremover kunne sende eksempelvis lejevarslinger, 

forbrugsregnskaber, fraflytningsopgørelser etc. 

elektronisk. 

 I følgende tilfælde skal udlejer såvel som lejer dog 

fortsat sende et brev:  

1. Udlejers opsigelse af lejemål  

2. Lejers indsigelse imod udlejers opsigelse  

3. Udlejers påkrav (rykkere) til lejerne ved 

manglende huslejeindbetaling.  

Baggrunden herfor følger af Lejelovens § 4, stk. 1 

sidste pkt., hvorefter det ikke kan aftales mellem 

parterne, at meddelelser efter § 87 og § 93, stk. 2, 

afgives som digitale dokumenter.  

Både udlejer såvel som lejer, der ønsker at benytte 

almindelig post i stedet for e-mails, kan meddele 

den anden part med en måneds varsel, at parternes 

kommunikation nu overgår til almindelig post. Der 

er her ikke krav om en begrundelse og derfor skal 

der alene afgives en meddelelse til den anden part 

herom. 

Det fremgår af lovens bemærkninger, at der skal 

indgås en aftale om kommunikation med en bestemt 

e-mailadresse. Det vil sige, at hvis udlejer ikke i 

lejekontrakten eller andet sted oplyser en e-

mailadresse, så finder reglerne ikke anvendelse. 

Dette vil derfor også betyde, at du som lejer såvel 

som udlejer har pligt til at oplyse den anden part, 

hvis du skifter mail, idet E-mails, der kommer ind 

på e-mailadresser, der ikke længere bliver brugt, 

anses for at være kommet frem.  

En udlejer skal dog i første omgang rette 

henvendelse til lejeren med henblik på at få den 

digitale kommunikation genoprettet, hvis udlejer på 

nogen måde bliver opmærksom på, at den anvendte 

e-mail ikke er funktionel. Udlejeren er derfor i 

perioden indtil den digitale kommunikation er 

genoprettet, henvist til at fremsende meddelelser 

med almindelig post”. Ovennævnte følger af 

bemærkningerne til loven 

Endelig følger det af lovens bemærkninger, at hvis 

en e-mail ryger i et spamfilter, regnes den ikke for 

at være kommet frem.  

Udgangspunktet er fortsat, at risikoen for, at en 

meddelelse kommer frem, påhviler den, der normalt 

har bevisbyrden, forsendelsesrisikoen.  

Hvis du har spørgsmål om de nye regler, så kontakt 

mig endelig. 

 

Advokat Maria Kjærulff Berth 

mbe@ret-raad.dk 



Februar 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 

Lejer i Slagelse fik ,ved 

fraflytning, kun 2.000 kr. tilbage 

af sit depositum på 22.000 kr. 

Lejer meldte sig ind i Lejernes 

Hus om onsdagen, fik 

rådgivning og hjælp om 

torsdagen, og allerede den 

efterfølgende onsdag, fik en glad 

lejer de resterende 20.000 kr. af 

sin udlejer. 

HJÆLP VED  

FRAFLYTNING 

OVER 100.000 KR TIL 5 LEJERE 

5 tilfredse lejere, 3 fra Fyn og 2 fra Sjælland, har 

tilsammen via Lejernes Hus, indbragt deres sag for 

Huslejenævnet.  

Huslejenævnet har afgjort deres sag og de 5 lejere vandt 

til sammen over 100.000 kr. 

Hvem er vi? 
 
Vores mål er at hjælpe lejere i hele Danmark, og det gør vi 
bedst når alle vores sagsbehandlere hele tiden er opdaterede, 
og uddannet i de nyeste regler. Alle vores sagsbehandlere er 
enten erfarne lejerådgivere eller jurister. Vi går ikke på 
kompromis med kvaliteten i vores rådgivning og 
sagsbehandling, så du og din sag vil aldrig blive behandlet af 
andre end vores kompetente og uddannede sagsbehandlere.  
 
Lejernes Hus er specialister i sagsbehandling for individuelle 
medlemmer privat eller alment, beboerrepræsentationer i det 
private og almene afdelinger, ligesom vi yder kvalificeret 
hjælp til erhvervslejemål. Vores sagsbehandlere er jurister 
med speciale indenfor boliglovgivning, ligeledes har vi også 
sagsbehandlere med mange års erfaring. Lejernes Hus 
udpeger ligeledes repræsentanter til såvel husleje-  og 
beboerklagenævn, som boligdommere. 
 
Vi er behjælpelige med kontakt til din udlejer, herunder evt. 

sagens indbringelse for nævn og tilsyn. Vi er kompetente til at 

hjælpe bestyrelserne i forhandling med administratorer i alle 

problematikker. Endelig har vi en advokat tilknyttet, som er 

behjælpelig med at bedømme, om din sag skal videre til 

domstolene mv. Lejernes Hus fører ikke selv retssager. 

Følg os på facebook: 

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

 

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

