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Ved Klosteret 12, 3. th., 2100 København Ø  

2. huslejenævns afgørelser af 8. februar 2017, korrigeret den 30. marts 

2017 

Lejens størrelse, indbetaling af depositum og forudbetalt leje, samt 

krav til lejeaftalens øvrige vilkår 

 

Herved sendes ankenævnets afgørelse af d.d. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Katrine Skov Kubel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendt til: 

1. Elmann Advokatpartnersleksba, Stockholmsgade 41, 2100 

København Ø, att.: advokat Kasper Westberg, j.nr. 48796-014 

2. Hansen & Thomsen Advokataktieselskab, Adelgade 12, 3. sal, 

1304 København K, att.: advokat Allan Thomsen, j.nr. 36904 

 

 

 

Ankenævnet for 

Huslejenævnene 
 

Telefontid: 

mandag – fredag kl. 10-14 

onsdag lukket 

 

Skriftlig henvendelse: 

Postboks 493 

1506 København V 

 

E-mail: 

husleje@kff.kk.dk 

 

Telefon: 3366 6200 

 

Bankkonto: 

Reg.nr. 0216 

Kontonr. 4069177638 

 

www.kk.dk 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 

Nævn og Jura 
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B i l a g 

 
Lejelovens Kapitel XVIIIA – Frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme 

 

§ 113 a - 
 
Stk 1 - 

Ejere af udlejede beboelseslejligheder kan ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder og til at 

bestemme, hvem der skal administrere ejerens ejendomme med udlejede beboelseslejligheder. Dette gælder dog ikke for ejere af én udlejet 

beboelseslejlighed. Frakendelse kan ske på tid fra 1 til 5 år regnet fra endelig dom. 
 

Stk. 2 - 

Frakendelse i medfør af stk. 1 kan ske, såfremt en ejer gentagne gange groft har tilsidesat reglerne i denne lov eller reglerne i lov om midlertidig 
regulering af boligforholdene. 

 

Stk. 3 - 

Frakendelse i medfør af stk. 1 kan i øvrigt ske i tilfælde, hvor en ejer 

1) to gange er idømt bøde- eller fængselsstraf i medfør af bestemmelserne i denne lov, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om 

byfornyelse og boligforbedring, og lov om byfornyelse og udvikling af byer, 

2) to gange er idømt bødestraf i medfør af byggelovens § 30 for at undlade at foretage vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige for at 

undgå, at der opstår fare for en bebyggelses beboere eller andre, eller for i forbindelse med udlejning at benytte lokaler til beboelse, som ikke 

efter byggeloven lovligt må anvendes til beboelse, 
3) to gange har været under tvungen administration, jf. lov om tvungen administration af udlejningsejendomme, 

4) ikke har efterlevet tre eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, 
5) tre eller flere gange af Grundejernes Investeringsfond, jf. § 60 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, har fået påbegyndt arbejder 

inden for en periode på 10 år, eller 

6) inden for en periode på 2 år både er idømt bøde- eller fængselsstraf i medfør af § 6 og ikke har efterlevet en eller flere endelige 
huslejenævnsafgørelser. 

 

Stk. 4 - 

Sager om rettighedsfrakendelse efter stk. 2 og 3 samt efter stk. 5 føres i strafferetsplejens former. Til brug for sager om rettighedsfrakendelse, jf. stk. 

3, nr. 4 og 6, indberetter huslejenævnene, når de bliver gjort opmærksomme herpå, til Grundejernes Investeringsfond oplysning om endelige 

afgørelser, som en ejer ikke har efterlevet. Når Grundejernes Investeringsfond har fået indberetning om tre endelige afgørelser inden for 2 år, som en 
ejer ikke har efterlevet, eller når Grundejernes Investeringsfond har fået indberetning om, at en ejer inden for en periode på 2 år både er idømt bøde 

eller fængselsstraf efter § 6 og ikke har efterlevet en eller flere endelige huslejenævnsafgørelser, skal Grundejernes Investeringsfond give meddelelse 

om dette til de involverede huslejenævn. Det eller de involverede huslejenævn foretager en vurdering af, om betingelserne for rettighedsfrakendelse er 
opfyldt. Er der blandt de involverede nævn enighed om, at der efter loven er grundlag for en sag om rettighedsfrakendelse, indgives der 

politianmeldelse. Til brug for sager om rettighedsfrakendelse, jf. stk. 3, nr. 5, skal Grundejernes Investeringsfond give meddelelse til de involverede 

huslejenævn, når fonden tre gange inden for 10 år har påbegyndt arbejder for en ejer i henhold til § 60 i lov om midlertidig regulering af 
boligforholdene. Det efter de involverede huslejenævn foretager en vurdering af, om betingelserne for rettighedsfrakendelse er opfyldt. Er der blandt 

de involverede nævn enighed om, at der efter loven er grundlag for en sag om rettighedsfrakendelse, indgives der politianmeldelse. Sag om 

rettighedsfrakendelse efter stk. 2 og stk. 3, nr. 3-6, kan alene rejses, hvis huslejenævnet har anmodet herom. Sager kan rejses, uden at der samtidig 
nedlægges påstand om straf. 

 

Stk. 5 - 

Er retten til at administrere udlejningsejendomme og til at bestemme, hvem der skal administrere de pågældende ejendomme, efter stk. 1 frakendt for 

længere tid end 2 år, skal spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsestidens udløb på begæring indbringes for domstolene. 

Indbringelse kan tidligst finde sted, når der er forløbet 2 år af frakendelsestiden. Såfremt frakendelse er sket for et bestemt tidsrum, kan retten kun 
generhverves, når ganske særlige omstændigheder foreligger. 

 

Stk. 6 - 

Overtrædelse af en kendelse afsagt i medfør af stk. 1 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.  

 

Stk. 7 - 

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

 
22. marts 2017 KSK/lil 























































Adresseoplysninger udfyldes ved ekspedering. Se modtagerlisten 

nedenfor. 

   

   

 

      

30-03-2017  

 

Sagsnummer 

2015-0277254 / MB 

 

Dokumentnummer 

2015-0277254-59 

 

 

 

Ved Klosteret 12, 3. th., 2100 København Ø  

Lejens størrelse, indbetaling af depositum og forudbetalt leje, samt 

krav til lejeaftalens øvrige vilkår 

 

Nævnet er i e-mail af 21. marts 2017 fra udlejers advokat, Allan 

Thomsen, blevet gjort opmærksomt på, at der er fejl i nævnets 

afgørelse af 8. februar 2017.  

 

Vi skal derfor hermed berigtige afgørelsen. 

 

Fejlen findes øverst på afgørelsens side 20 sidst i afsnittet 

”Beregningen af lejen”. Heraf fremgår, at hensættelser til indvendig 

vedligeholdelse efter lejelovens § 22 udgør 5.821,20 kr. pr. m
2
 årligt 

ved 108 m
2
. 

  

Dette er ikke korrekt, da der er en beregningsfejl i skemaet. 

 

Det i afgørelsen angivne beløb indeholdt i lejen til hensættelser efter 

lejelovens § 22, er således fejlagtigt angivet til 5.821,20 kr., hvilket 

medfører, at lejen angivet i afgørelsens side 2, under afsnittet 

”Afgørelse” ligeledes er fejlagtigt angivet til at udgøre 49.837,46 kr. 

svarende til 461,46 kr. pr. m
2
 årligt 

 

Det korrekte beløb for hensættelser til indvendig vedligeholdelse efter 

lejelovens § 22 udgør 4.752 kr., svarende til 44 kr. pr. m
2
 ved 108 m

2
, 

som i øvrigt er angivet i afgørelsen. 

Fællessekretariatet 

for Huslejenævnene 

 
Telefontid: 

mandag – fredag kl. 10-14 

onsdag lukket 
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husleje@kff.kk.dk 

 

Telefon: 3366 6200 

 

Bankkonto: 

Reg.nr. 0216 
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www.kk.dk 
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 Side 2 

Lejen skal herefter beregnes således: 

Budgetleje Kr. pr. vurderingslejekrone 3,8647kr.            

Vurderingslejekrone 6.800,00kr.         

I alt 26.279,96kr.      

I alt årligt

Hensættelser BRL § 18 - kr./m2 årligt 85,00kr.          9.180,00kr.         

BRL § 18b - kr./m2 årligt 78,00kr.          8.424,00kr.         

LL § 22 - kr./m2 årligt 44,00kr.          4.752,00kr.         

Lejemålets m2 108

I alt 22.356,00kr.      

Forbedringstillæg for postkasseanlæg 132,30kr.           

Huslejen i alt 48.768,26kr.      

Husleje pr. m2 451,56kr.            

 

Den korrekte årlige leje udgør således 48.768,26 kr. svarende til 

451,56 kr. pr. m
2
 årligt. 

 

Vi skal beklage fejlen. 

 

Da nævnet har vedtaget, at der kan opkræves hensættelser på 44 kr. pr. 

m
2 

ved at areal på 108 m
2
, er der tale om en åbenlys regnefejl, og 

afgørelsen vil derfor alene blive berigtiget ved dette brev. 

 

Såfremt parterne har spørgsmål hertil, er I velkomne til at ringe 

herind. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mari Bech 

 

Sendt til: 

1. Elmann Advokatpartnerselskab, sendt til e-boks, j.nr. 48976-

014/NLJ 

2. Hansen & Thomsen Advokater, sendt til e-boks, att. Advokat 

Allan Thomsen, j.nr. 36904 

 


