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GD 2020/45 V Indkaldelse til flyttesyn med mindre end en uge. U kunne gøre 

halvdelen af sit krav gældende mod den lejer, der deltog i synet 

Et ægtepar opsagde lejemål pga. skilsmisse. Kun den ene lejer blev 

indkaldt til flyttesyn. U varslede flyttesynet med mindre end en uges 

varsel, hvilket ikke blev tillagt nogen betydning, idet L1 mødte op til 

flyttesynet. Sagen vedrørte om U havde krav på betaling af 

istandsættelsesudgifter på i alt. 21.000 kr., når U kun havde indkaldt den 

ene lejer til flyttesynet. Boligretten og landsretten gav U medhold i, at 

halvdelen af istandsættelsesudgifterne kunne gøres gældende mod den 

lejer, der blev indkaldt til flyttesynet. U kunne ikke gøre 

istandsættelseskrav gældende over for den lejer, der ikke var indkaldt. 

GD 2020/38 B Efter 1½ års boperiode hæftede L for maleristandsættelse af 

lejemålet ved fraflytning som følge af huller, hakker og mærker i 

vægge og på paneler 

Ved L's indflytning i lejemålet i 2015 blev der udarbejdet en 

indflytningsrapport hvoraf fremgik, at lejemålet var nymalet, herunder 

paneler, vægge og lofter. Efter 11/2 års boperiode fraflyttede L 

lejemålet. I forbindelse med L's fraflytning fremsatte U krav om 

maleristandsættelse af bl.a. vægge og paneler som følge af, at L havde 

forårsaget huller, hakker, misfarvning og mærker. L gjorde efterfølgende 

gældende, at lejemålet ikke blev overtaget nymalet, og at hun havde 

været naiv, da hun ved indflytningen underskrev indflytningsrapporten. 

Derudover anførte L, at U havde haft håndværkere i lejemålet, og at 

håndværkerne svinede og var grove. U indhentede tre malertilbud og 

valgte det billigste på 7.500 kr. Udover kravet om maling fremsatte U 

bl.a. krav om 14 dages husleje, for hvilken periode lå efter lejemålets 

ophør, idet det var U's opfattelse, at L ikke havde afleveret lejemålet i 

kontraktmæssig stand. Boligretten fandt det godtgjort, at lejemålet blev 

overtaget nymalet, hvorfor boligretten kom frem til, at L hæftede for 

maleristandsættelse, idet L ved fraflytningen ikke havde afleveret 

lejemålet i samme stand som ved overtagelsen, herunder var der huller, 

hakker, misfarvninger og mærker i vægge og paneler, som boligretten 

fandt godtgjort, at L havde påført lejemålet. Boligretten afviste derimod 

U's krav om 14 dages husleje efter lejemålets ophør. 

GD 2019/35 B Telefonisk aftale om dato for afholdelse af fraflytningssyn blev 

godkendt 

I forbindelse med L's opsigelse af lejemålet indkaldte U telefonisk L til 

et fraflytningssyn. L kontaktede herefter U telefonisk for at få flyttet 

synsdatoen til den 18. januar 2017, hvilket U indvilligede i. L modtog på 

intet tidspunkt en skriftlig indkaldelse til fraflytningssynet. L deltog i 



fraflytningssynet, men gjorde efterfølgende indsigelse imod, at L ikke 

var blevet indkaldt skriftligt, jf. LL § 98, stk. 3. L gjorde derfor 

gældende, at U's krav på istandsættelse var bortfaldet, jf. LL § 98, stk. 5. 

Boligretten kom frem til, at datoen for fraflytningssynet blev aftalt til 

den 18. januar 2017 på L's eget initiativ samt, at L deltog i 

fraflytningssynet. Som følge heraf var U's krav på istandsættelse ikke 

bortfaldet 

GD 2019/34 B U måtte rykke et fraflytningssyn to dage frem og var ikke 

forpligtiget til at aflevere flytterapport til L’s stedfortræder, da 

denne ikke havde nogen fuldmagt 

U og L indgik den 15. oktober 2016 mundtlig aftale om at rykke et 

fraflytningssyn fra den 19. oktober 2016 til den 17. oktober 2016. L 

havde ikke mulighed for at deltage på flyttesynet den 17. oktober 2016. I 

stedet for L mødte L's fremlejetager (S) op til synet. S havde ingen 

fuldmagt til at deltage på L's vegne. Efterfølgende blev 

flyttesynsrapporten sendt til L. Boligretten fastslog, at fristen for 

indkaldelse til flyttesynet måtte forkortes, da der var tale om en gensidig 

aftale mellem U og L, der ikke havde været til skade for L. Endvidere 

fastslog boligretten, at U ikke havde tilsidesat forpligtigelsen til at 

udlevere flyttesynsrapporten til L eller dennes repræsentant. Herved 

lagde retten vægt på, at S efter eget udsagn alene skulle give U adgang 

til lejemålet og overdrage nøglerne, men ikke have en aktiv deltagende 

rolle i flyttesynet. 

GD 2019/21 V Manglende indkaldelse til flyttesyn fik ingen konsekvenser for U, 

idet L deltog i flyttesynet 

U og L havde via en SMS-korrespondance aftalt at mødes i lejligheden 

næste dag med henblik på L's aflevering af nøgler til lejemålet samt at 

"snakke". U dukkede op som aftalt og foretog et flyttesyn sammen med 

L, hvorefter U udleverede en fraflytningsrapport til L, som L kvitterede 

for. Tvisten gik herefter ud på, om U's istandsættelseskrav var bortfaldet 

i medfør af LL § 98, stk. 5, idet U hverken havde indkaldt L skriftligt 

eller givet L mindst en uges varsel til flyttesynet, jf. LL § 98, stk. 3. 

Boligretten kom frem til, at U's istandsættelseskrav var bortfaldet. 

Landsretten kom derimod frem til, at L havde deltaget i flyttesynet og 

fået udleveret en fraflytningsrapport, hvorfor det var uden betydning, at 

U ikke havde indkaldt L til flyttesynet. 

GD 2018/41 B  U var berettiget til at sende fraflytningsrapporten til L inden 2 uger 

fra flyttesynet, da L forlod lejligheden, inden flyttesynet var afsluttet 

L var ved flyttesynet gået før tid og havde ikke underskrevet 

fraflytningsrapporten som følge heraf, ligesom rapporten således ikke 

blev udleveret til L, men i stedet sendt til L. L gjorde indsigelse mod U's 

krav, herunder påstod L, at U ikke havde iagttaget LL § 98, stk. 4, idet 

fraflytningsrapporten ikke var blevet udleveret til L ved flyttesynet. U 

indbragte herefter sagen for boligretten. Boligretten fandt, at det var L's 

forhold, der havde bevirket, at L var nødt til at gå før flyttesynets 

afslutning. Situationen var derfor at sidestille med manglende fremmøde. 

U var således berettiget til at sende fraflytningsrapporten til L inden 2 

uger efter afholdelse af flyttesynet 



GD 2018/23 B B U's krav på istandsættelse af lejemålet ved L's fraflytning blev 

godkendt, selvom U ikke havde indkaldt L skriftligt til flyttesyn. L 

deltog i flyttesynet 

I forbindelse med L's fraflytning blev lejemålet gennemgået af U og L 

den 9. juni 2016 samt den 15. juni 2016. Huslejenævnet fandt, at U's 

krav på betaling af istandsættelsesudgifter bortfaldt, fordi der ikke var 

indkaldt korrekt til flyttesyn. Boligretten fandt derimod, at selvom U 

ikke havde indkaldt behørigt til flyttesyn, burde det have stået L klart, at 

der var tale om flyttesyn. Boligretten godkendte herefter U's 

istandsættelseskrav. 

GD 2018/19 B L hæftede for U's istandsættelseskrav ved fraflytning, herunder 

udgiften til nikotinspærre 

L flyttede ind i et nyistandsat lejemål, hvor den indvendige 

vedligeholdelsespligt i lejeperioden påhvilede L. Ved L's fraflytning af 

lejemålet fremsatte U istandsættelseskrav, der grundet L's rygning i 

lejemålet indeholdt udgifter til spærrende maling. L bestred U's krav og 

indbragte sagen for huslejenævnet, der delvist afviste den videre 

behandling med henvisning til bevisets stilling. U indbragte sagen for 

boligretten, der godkendte U's istandsættelseskrav, herunder udgiften til 

nikotinspærre. 

GD 2018/01 V L skulle betale for istandsættelse af lejemål, da L's istandsættelse 

ikke var håndværksmæssigt korrekt udført. L skulle samtidig betale 

erstatning for leje i 14 dage 

L fraflyttede lejemålet og havde selv istandsat lejemålet med maling af 

overflader og træværk. U anfægtede L's istandsættelse. U havde fået en 

maler til at vurdere L's istandsættelse, og der var ud fra hans vurdering 

anvendt forkert maling flere steder, og der var mange steder, hvor 

malingen ikke dækkede. U fik herefter maleren til at rette op på den 

mangelfulde istandsættelse, hvilket betød, at den nye lejer ikke kunne 

flytte ind til den aftalte tid. Landsretten fastslog, at U ved fremlæggelse 

af fotos og ud fra de afgivne forklaringer havde løftet bevisbyrden for, at 

L ikke havde istandsat lejemålet i henhold til lejekontrakten. L skulle 

også dække U's tab af leje i 14 dage, fordi den nye lejer ikke kunne flytte 

ind til aftalt tid på grund af den mangelfulde istandsættelse. 

GD 2017/60 V L skulle ikke betale den fulde udgift til udskiftning af køkken, 

selvom det var billigere at udskifte end at udbedre de skader, L var 

skyld i 

L havde malet emhætten, lågerne og bordpladen i køkkenet uden 

tilladelse fra U. Ved L's fraflytning krævede U istandsættelse af 

køkkenet på grund af L's misligholdelse. Køkkenet blev udskiftet, da det 

var billigere at udskifte end at udbedre skaderne. Boligretten anerkendte 

U's fulde krav, men landsretten nedsatte kravet med knap halvdelen, da 

udskiftningen ville give U "nyt for gammelt". Køkkenet var ca. 15 år 

gammelt, da L flyttede ind, og L havde boet i lejemålet i ca 10 år. 

GD 2017/56 Ø U's udgifter til skadedyrsbekæmpelse efter L's fraflytning var et 

krav omfattet af LL § 98, men kunne fremsættes efter fristens 

udløb, da det var en skjult mangel 

Efter L's fraflytning blev det konstateret, at lejemålet var angrebet af 



kattelopper, som havde spredt sig til lejligheden ovenover. Angrebet 

skyldtes, at L's ene kat havde haft lopper nogle måneder før L's 

fraflytning. Bekæmpelsen krævede ud over sprøjtning mod 

kattelopperne også udskiftning af gulvet og delvis afmontering af 

køkkenet. U fremsatte krav på dækning af udgifterne mere end 2 uger 

efter L's fraflytning. U's krav var omfattet af LL § 98, men kunne ikke 

konstateres ved sædvanlig agtpågivenhed, hvorfor fristen på de 2 uger 

ikke gjaldt. U havde dog ikke dokumenteret i tilstrækkeligt omfang, at 

de udførte arbejder var nødvendige, og fik derfor alene godkendt 

dækning af udgifterne til sprøjtning mod kattelopperne. 

GD 2017/02 Ø L's pligt til at betale leje indtil fraflytning ved sædvanlig varsel også 

gældende ved udsættelse 

Da L ikke fraflyttede straks i forlængelse af U's gyldige ophævelse, 

kunne U afregne leje for en periode, der løb fra tidspunktet for 

udsættelsen og indtil ophøret af en sædvanlig varsel for opsigelse under 

henvisning til L's erstatningsansvar ved misligholdelse, jf. LL § 86, stk. 

1 samt LL § 95, stk. 1. 

GD 2016/69 V L's istandsættelsesarbejder i boliglejemål ikke udført 

håndværksmæssigt korrekt i forbindelse med fraflytning 

L var forpligtet at bekoste en nyistandsættelse ved sin fraflytning og 

havde derfor foretaget en række istandsættelsesarbejder i boliglejemålet 

efter samtykke fra U. Både boligretten og landsretten mente, at L ikke 

havde godtgjort, at arbejderne var udført i overensstemmelse med 

lejeaftalen. L havde heller ikke godtgjort, at udflytningsrapporten kunne 

fortolkes som U's accept af lejemålets stand. 

GD 2016/66 V U berettiget til at opkræve istandsættelsesudgifter hos L på trods af 

genudlejning af uistandsat lejemål 

Af lejeaftale fremgik, at L havde overtaget lejemålet nyistandsat og 

tilsvarende skulle aflevere lejemålet nyistandsat. I forbindelse med 

flyttesyn blev der konstateret, at der skulle udføres nogle 

istandsættelsesarbejder. U opgjorde omkostningerne til istandsættelse til 

9.500 kr., hvilket blev modregnet i L's depositum. U genudlejede 

herefter lejemålet uistandsat i to omgange. L krævede herefter 

tilbagebetaling af det fulde depositum med henvisning til, at U ikke 

havde lidt et tab. Landsretten udtalte, at det forhold, at U havde valgt at 

genudleje lejemålet, uden forinden at foretage istandsættelse, under de 

foreliggende omstændigheder ikke kunne føre til, at U ikke kunne anses 

for at have lidt noget tab. Lejemålet fremtrådte således på 

fraflytningstidspunktet i en ringere stand end den stand, som lejemålet 

var i på overtagelsestidspunktet. U var endvidere afskåret fra at kræve 

disse istandsættelsesarbejder udført af senere lejere, jf. LL § 98, stk. 1. 

GD 2016/50 V U's hæftelse for forbrug af el i lejemål i perioden mellem L's 

framelding af el hos forsyningsselskab og frem til ny L's modtagelse 

af el i lejemålet 

U1 og U2, der ejede og administrerede ejendomme, gjorde indsigelse 

over for energiselskabet V, da V havde indsat U1 og U2 som brugere af 

el i mellemperioden mellem lejere af 14 lejemål. U1 og U2 havde 

forinden modtaget et velkomstbrev, som gav mulighed for at gøre 



indsigelse mod at blive indsat som brugere med et varsel på 3 

arbejdsdage. Af de 14 omtalte lejemål havde U1 og U2 kun gjort 

indsigelse over for V på vegne af 6 af lejemålene (lejemålene NBG, G, 

F, S, N og Ø). Af de 6 indsigelser var 4 indsigelser (lejemålene NBG, G, 

F og S) ikke sket rettidigt, mens de resterede 2 indsigelser var rettidige 

(lejemålene N og Ø). For lejemålet N nåede en ny lejer at indtræde som 

bruger af el, inden V lukkede for elleveringen. Boligretten fandt, at U1 

og U2 måtte anses for værende indtrådt i leveringsaftale med V for 

samtlige lejemål. Landsretten stadfæstede boligrettens dom med den 

ændring, at U1 frifandtes for betaling af flytteopgørelse og lukke- og 

genåbningsgebyr for lejemålet Ø, idet der ikke i øvrigt var hjemmel til, 

at U1 i forbindelse med anmodningen om genoptagelsen af 

netbenyttelsen kunne pålægges at betale for lukkegebyret eller for en 

flytteopgørelse.  

GD 2016/42 Ø U's rettidige fremsendelse af fraflytningsrapport bevist ved 

indleveringsattest 

L i et almenlejemål bestred at have modtaget henholdsvis indkaldelse til 

fraflytningssyn og fraflytningsrapport. U kunne ved indleveringsattest 

godtgøre at have fremsendt både indkaldelse, prisoplysning og 

fraflytningsrapport med almindeligt brev inden for lovens frister. Både 

boligretten og landsretten anså indleveringsattesten som tilstrækkeligt 

bevis for fremsendelse. 

GD 2016/03 V Tidspunkt for flyttesyn, der var aftalt i fogedretten, opfyldte krav 

om indkaldelse, selvom U ikke havde sendt en skriftlig indkaldelse 

ud efterfølgende 

Efter ophævelse/opsigelse af L aftalte parterne i fogedretten, at L skulle 

fraflytte frivilligt den 1. september 2012, samt at der skulle afholdes 

fraflytningssyn den 31. august 2012, kl. 12.00, hvilket fremgik af 

fogedbogen. Andelsboligforeningen (A/B), der var udlejer af lejemålet, 

indkaldte ikke efterfølgende til flyttesyn. L fraflyttede lejemålet og 

mødte ikke op til flyttesynet, som han bestred, at der var indgået aftale 

om i fogedretten. Boligretten fandt det ikke bevist ved fremlæggelse af 

udskrift af fogedbogen, at parterne havde aftalt flyttesyn den pågældende 

dag. For landsretten afgav retsassessoren forklaring om fogedretsmødet, 

hvorefter landsretten lagde til grund, at parterne havde aftalt flyttesyn i 

fogedretten, hvilken aftale var gyldig i henhold til ABLL § 94, idet 

tidspunktet for fraflytningen på det tidspunkt var aktualiseret. 

Landsretten tilkendte dog ikke A/B omkostninger til dækning af 

udgifterne i fogedretten, da en frivillig aftale om fraflytning ikke 

dokumenterede, at der var grundlag for at ophæve eller opsige L's 

lejemål. 



GD 2015/67 V U kunne gøre krav gældende mod L for skader, som L var ansvarlig 

for efter LL § 25, stk. 2, selvom kravet var fremsat efter udløbet af 

fristen i LL § 98, stk. 2, 1. pkt. 

L fraflyttede lejemålet den 31. december 2012 og afleverede nøglerne 

den 3. januar 2013, hvor U og L mødtes i lejemålet. Der var uenighed 

mellem parterne, om der den 3. januar 2013 var foretaget en 

gennemgang af lejemålet, hvor U oplyste L om sine krav på 

istandsættelse og udbedring af skader forvoldt af L. U havde den 11. og 

25. januar 2013 fremsendt opgørelse af sine krav til L, men kunne ikke 

dokumentere, at kravet af 11. januar var fremkommet. Både boligretten 

og landsretten afviste U's istandsættelseskrav men anerkendte U's krav 

på udbedring af skader, som L var ansvarlig for (misligholdelse), da der 

var tale om krav i henhold til LL § 25 og ikke i henhold til LL § 98.  

GD 2013/51 Ø U kunne ikke gøre yderligere krav gældende over for L, efter at U 

havde udarbejdet og fremsendt fraflytningsopgørelse 

U og L havde den 29. maj 2010 foretaget et fælles flyttesyn, og U havde 

samme dag udarbejdet og fremsendt en fraflytningsrapport til L. Efter 

fremsendelse af fraflytningsrapporten gjorde U yderligere mangler 

gældende over for L. Eftersom de nye mangler kunne have været 

konstateret ved flyttesynet, og U ikke havde taget forbehold i 

fraflytningsopgørelsen for at ville gøre yderligere mangler gældende 

over for L, kunne U ikke længere gøre manglerne gældende over for L. 

GD 2013/34 Ø Pligt til nyistandsættelse ved fraflytning omfattede også 

efterfølgende tiltrædende aftaleparter i samme husstand som den 

oprindelige L - uanset det senere indflytningstidspunkt 

U indgik aftale med L1 om leje af hus med vilkår om nyistandsættelse 

ved fraflytning. Kort efter flyttede L1's børn (L2 + L3) ind i huset 

sammen med deres respektive ægtefæller og børn. U krævede, at L2 og 

L3 indtrådte i lejeaftalen ved underskrift, hvilket skete ca. 6 måneder 

efter L1's indflytning. Den nye lejeaftale indeholdt samme vilkår som 

den oprindelige. L2 + L3 bestred derfor blandt andet, at de kunne 

forpligtes at nyistandsætte lejemålet, da lejemålet ikke var nyistandsat på 

deres indflytningstidspunkt. Boligretten fandt, at L2 og L3 var forpligtet 

af de oprindeligt indgåede lejevilkår herunder pligten til 

nyistandsættelse. Landsretten stadfæstede boligrettens dom. 

GD 2012/64 Ø U fik medhold i, at krav vedrørende mangler var afgivet rettidigt. 

L's aflevering af sidste nøgle til lejemålet tillagt afgørende betydning 

Det fremgik af lejekontrakten, der var indgået i 1996, at U senest 4 uger 

efter lejemålets ophør skulle påtale eventuelle mangler, som L kunne 

gøres ansvarlig for. Lejemålet blev af L opsagt til ophør den 31. juli 

2008. Den 5. august 2008 blev lejemålet gennemgået af parterne. Det 

blev ikke i fraflytningsrapporten, udarbejdet den 5. august, angivet 

hvilke forhold L var forpligtet til at udbedre. U fremsatte endeligt krav 

vedrørende lejemålets stand den 23. oktober. L havde beholdt en nøgle 

og L havde, efter den 5. august, aktiviteter i lejemålet, ligesom L havde 

effekter, der henstod i lejemålet. Lagt til grund at L afleverede den sidste 

nøgle den 9. oktober, hvorfor 4-ugers fristen i lejekontrakten var 



overholdt.  

GD 2012/60 V Krav til klarhed over istandsættelseskrav ved flyttesyn 

Det fremgik af lejekontrakten, at den i LL § 98, stk. 2 omhandlede frist 

blev forlænget til 4 uger. Der blev afholdt flyttesyn den 13. november 

2008 med L's deltagelse og den 24. november 2008 fremsendte U brev 

til L med oplysning om, hvilke arbejder, der ville blive afholdt for L's 

regning. L bestred at have modtaget brevet og modtog den 16. februar 

2009 flytteopgørelse, som L herefter gjorde gældende var modtaget for 

sent i henhold til det i lejekontrakten anførte vedrørende fristen for 

fremsendelse af istandsættelseskrav. Såvel boligretten som landsretten 

fandt det ikke godtgjort, at istandsættelseskravene var rejst på en 

tilstrækkelig klar måde, ligesom det ikke fandtes godtgjort at 

istandsættelseskrav var fremsat rettidigt. 

 

GD 2012/53 V L, der efter fraflytning undlod at aflevere sin nøgle, skulle betale for 

udskiftning af nøgler og omkodning af låse i hele ejendommen 

L fraflyttede den 1. februar 2010 sit boliglejemål og undlod trods aftale 

herom samt flere påmindelser fra U at aflevere alle sine nøgler. L blev i 

boligretten frifundet for U's krav vedrørende udskiftning og omkodning 

af låse, men blev af landsretten dømt til at betale for udskiftning og 

omkodning af låse i hele ejendommen, idet landsretten bemærkede, at 

parterne ved flyttesynet havde indgået aftale om aflevering af nøglerne, 

og at U ved fremsendelse af en skrivelse, hvori han oplyste L om de 

omkostningsmæssige konsekvenser ved ikke at aflevere nøglerne, havde 

dokumenteret sit krav.  

GD 2011/67 Ø Fraflytning. Det lejedes stand på overtagelsestidspunktet. Efterladte 

effekter. Fremsendelse af fraflytningskrav til lejemålets adresse 

L2 overtog i 2002 et lejemål efter L1. Lejemålet blev senere på U's 

foranledning bragt til ophør, og L blev sat ud af lejemålet. L oplyste ikke 

nogen ny adresse, hvorfor U fremsendte fraflytningskrav til L2's 

hidtidige adresse. L bestred fraflytningskravet og gjorde blandt andet 

gældende, at lejemålet ikke ved L2's overtagelse var nyistandsat, at U i 

forbindelse med rydningen af lejemålet havde prisgivet effekter af 

mindst samme værdi som U's fraflytningskrav, og at fraflytningskravet 

ikke var kommet frem til L. U fik medhold i sit fraflytningskrav  

GD 2011/09 V L hæftede for nyistandsættelse af lejemål ved fraflytning efter 

lejeperiode på 10 måneder 

L flyttede ind i et lejemål, som ifølge lejekontrakten var nyistandsat. 

Efter indflytningen klagede L over nogle mangler i lejemålet, som 

efterfølgende blev udbedret af U. L fraflyttede 10 måneder efter sin 

indflytning og nægtede at betale for maling af hele lejemålet, da det efter 

L's opfattelse ville medføre, at lejemålet blev afleveret i bedre stand end 

ved indflytningen. Huslejenævnet og boligretten gav L medhold i, at U 

ikke kunne kræve, at lejemålet blev malet for L's regning. Landsretten 

ændrede afgørelse og gav U medhold i kravet om maling af hele 



lejemålet efter L's fraflytning  

GD 2010/69 V Pligt for U til at eftersøge L’s adresse. Fristen i LL § 98 var ikke 

overholdt. U’s istandsættelseskrav var for sent fremsat 

L fraflyttede uden at oplyse sin nye adresse til U. U sendte indkaldelse 

til udflytningssyn og udflytningsrapport til lejemålets adresse, da U ikke 

kendte L’s nye adresse. Da U ikke havde forsøgt at indhente L’s nye 

adresse, var fristen i LL § 98, stk. 2, ikke overholdt. U’s krav på 

istandsættelse var derfor tabt 

GD 2010/52 V L oplyste alene e-mailadresse ved fraflytning. Krav om 

istandsættelse fremsat for sent. Pligt for U til at eftersøge adresse 

L oplyste ved fraflytning en e-mailadresse og telefonnummer på sin 

datter og henviste U til at kontakte hende vedrørende fraflytning. U 

fremsendte udflytningsrapporten til lejemålsadressen, og først efter 

udløbet af fristen for fremsættelse af krav, rettede U henvendelse til D. 

L’s angivelse af en e-mailadresse og telefonnummer opfyldte ikke 

forpligtelsen efter LL § 97, men U burde selv have forsøgt at fremskaffe 

D’s adresse, blandt andet fordi U tidligere havde korresponderet pr. e-

mail med D. U’s krav var derfor fremsat for sent 

GD 2009/58 V Angivelse af istandsættelsesarbejder, som L hæftede for, var ikke 

tilstrækkelig præcis. U's istandsættelseskrav var bortfaldet 

Efter L's fraflytning, meddelte U til L, at lejemålet ikke var malet og 

rengjort, og at U forbeholdt sig at indhente tilbud på istandsættelse m.v. 

for L's regning. U's angivelse af istandsættelsesarbejderne var ikke 

tilstrækkelig præcis, til at reklamationsfristen i LL § 98, stk. 2, var 

overholdt 

GD 2009/57 H Ikke betaling for ikke-udførte istandsættelsesarbejder. Salg af 

ejendommen efter L's fraflytning. U havde ikke lidt et tab 

Efter L's fraflytning solgte U sin ejendom uden at udføre de 

istandsættelsesarbejder, som U havde krævet, at L skulle betale for. Der 

var enighed mellem U og L om, at prisen for ejendommen ville have 

været den samme, hvis istandsættelsesarbejderne havde været udført før 

salget. U havde herefter ikke lidt et tab, og L var derfor ikke forpligtet til 

at betale for istandsættelsesarbejderne. 

GD 2006/80 Ø Istandsættelsesarbejder ikke udført efter fraflytning. L hæftede 

alligevel. Prisfastsættelse på grundlag af tilbud. Ikke modregning af 

L’s forbedringsarbejder 

Efter L’s fraflytning genudlejede U lejemålet uden istandsættelse. L 

hæftede alligevel for istandsættelsesarbejder, som var prissat ved 

indhentning af tilbud. L udgifter til forbedringsarbejder kunne ikke 

modregnes i U’s krav. 



GD 2005/57 Ø Fraflytning først sket ved aflevering af nøgle. To ugers fristen. 

Uanset af U havde haft adgang til lejemålet i 4 uger, ansås fraflytning 

først for sket ved L's aflevering af nøgler. Udlejers istandsættelseskrav 

var derfor fremsat rettidigt. 

GD 2004/14 Ø Betaling af leje i istandsættelsesperiode. L var erstatningsansvarlig 

for U's lejetab. 

L fraflyttede ikke lejemålet rettidigt, afleverede ikke nøglerne til 

lejemålet, og afleverede lejemålet meget misligholdt. L var 

erstatningsansvarlig for U's lejetab for den periode, som medgik til 

istandsættelse af lejemålet. L skulle betale leje for 5 måneder efter 

opsigelsesperiodens udløb. 

GD 2003/20 V Istandsættelseskrav. Flerfarvede vægge og slidte gulve 

En erhvervslejer havde den indvendige vedligeholdelsespligt og skulle 

efter kontrakten aflevere lejemålet i god og vedligeholdt stand. L skulle 

betale for maling af flerfarvede vægge og istandsættelse af slidte gulve. 

GD 2002/53 B Ansvar for udgifter som følge af toiletrulle i vandlås 

L’s toilet stoppede til, og U tilkaldte slamsuger. Da dette ikke var 

tilstrækkeligt, tilkaldtes et VVS-firma, som konstaterede, at der sad en 

toiletrulle i vandlåsen. L skulle erstatte udlejers udgifter i den 

forbindelse. 

GD 2001/40 Ø Ændring af retningslinier for vedligeholdelse. Erstatning for 

forkert vedligeholdelse. 

U kunne ikke ensidigt ændre retningsliner for anvendelse af konto for 

indvendig vedligeholdelse til skade for lejer. L var erstatningspligtig for 

forkert vedligeholdelsesarbejde. 

GD 2001/09 B Ikke-synlige mangler. L erstatningsansvarlig for ny lejers 

flytteomkostninger mv. 

L1 anvendte forkert teknik ved lakering af gulve inden fraflytning. 

Fejlen blev konstateret, efter at L2 var flyttet ind. L1 skulle betale for 

afslibning og lakering af gulvene samt for L2’s flytning og hotelophold 

mens arbejdet blev udført. Lejemålets stand ved L1’s og A’s indflytning, 

uanset at lejeaftalen oprindeligt var indgået mellem U og A og siden 

afløst af en ny lejeaftale mellem U og L1.  

GD 1998/06 Ø Hundekrads på døre og gulve ikke anset for slid og ælde 

U krævede et antal døre udskiftet for L's regning, da de var beskadigede 

af hundekrads. L protesterede bl.a. under henvisning til, at der var tale 

om slid og ælde. Heri fik L ikke medhold.  

GD 1994/05 B GD 1994/05 B Ikke fradrag for slid og ælde 

L var forpligtet til at aflevere lejligheden i vel vedligeholdt stand. Efter 

57 års beboelse ikke foretaget fradrag for slid og ælde. 

GD 1994/03 H Lejers istandsættelsespligt ved fraflytning 



L havde ikke pligt til at aflevere lejligheden i bedre 

vedligeholdelsesstand, end den var ved overtagelsen.  

 

 

GA – Afgørelser fra grundejernes domssamling 
 

GA 2019/10 U havde ved fremlæggelse af fotomateriale under fraflytningstvist i 

huslejenævnet, dokumenteret at have lidt et tab, hvorfor L hæftede 

for U´s istandsættelseskrav 

L flyttede i september 2017 ind i et nyistandsat lejemål, hvor den 

indvendige vedligeholdelsespligt i lejeperioden påhvilede L. Efter at 

have boet i lejemålet i et år fraflyttede L, og U fremsatte i den 

forbindelse istandsættelseskrav. L kunne ikke anerkende kravet og 

indbragte derfor sagen for huslejenævnet. Ved L´s indbringelse af sagen 

for nævnet, var istandsættelsesarbejderne i lejemålet allerede udført og U 

fremlagde derfor billedmateriale fra såvel L´s indflytning og fraflytning. 

Huslejenævnet mente, at det af U fremlagte fotomateriale var 

tilstrækkeligt til at danne grundlag for sagens afgørelse, og et flertal af 

nævnets medlemmer fandt, at L hæftede for U´s istandsættelseskrav. 

GA 2019/09 Huslejenævnet godkendte krav om maling af lejemål ved L's 

fraflytning efter en boperiode på 14 måneder, men nedsatte beløbet 

skønsmæssigt 

L havde boet i lejemålet i 14 måneder ved sin fraflytning og havde haft 

den indvendige vedligeholdelsespligt. I forlængelse af at have afholdt 

flyttesyn sammen med L fremsatte U krav om malermæssig 

istandsættelse af lejemålet på 45.850 kr. L var utilfreds med størrelsen 

på beløbet, hvorfor sagen blev indbragt for huslejenævnet. 

Huslejenævnets flertal kom frem til, at L var pålagt den indvendige 

vedligeholdelsespligt, hvilket indebar, at L var ansvarlig for at 

vedligeholde lejemålet så ofte, det var påkrævet under hensyn til 

ejendommens og det lejedes karakter, som følge af forringelse ved slid 

og ælde. Nævnets flertal godkendte derfor kravet om malermæssig 

istandsættelse af lejemålet, men nedsatte udgiften skønsmæssigt til 

30.000 kr. 

GA 2019/08 L hæftede for aftalt nyistandsættelse, da U havde dokumenteret at 

have lidt et tab som følge af L’s misligholdelse, da lejligheden blev 

vurderet lavere, idet den ikke var istandsat 

L fraflyttede lejemålet den 1. maj 2018 og skulle ifølge lejekontrakten 

aflevere lejemålet nyistandsat. U fremsatte krav om istandsættelse af 

lejemålet samt krav om leje i opsigelsesperioden. U dokumenterede at 

have lidt et tab ved fremlæggelse af tilbud på istandsættelse samt 

udtalelse fra ejendomsmægler E, hvoraf det fremgik, at lejligheden blev 

vurderet lavere, idet den ikke var istandsat. U satte lejligheden til salg 

ca. 4 måneder efter L's fraflytning. Huslejenævnet fandt, at U havde 

godtgjort at have foretaget tilstrækkelige bestræbelser på at forsøge at 

begrænse sit tab, skønt dette ikke var sket umiddelbart efter 



fraflytningen. 

 

 

  

GA 2019/02 U fik ved L’s fraflytning medhold i fuld istandsættelseskrav for et 

lejemål, der var indgået i april 2016 og havde varet i 1,5 år 

 

 

GA 2018/05 Dato for afholdelse af flyttesyn kunne aftales mundtligt, da det blev 

aftalt efter, at lejemålet blev opsagt. U's krav på istandsættelse var 

ikke fortab 

En mundtlig aftale om dato og tidspunkt for afholdelse af et flyttesyn 

imellem U og L fandtes at falde uden for den beskyttelsespræceptive 

regel i LL § 99 a. L havde ved sin tilstedeværelse ved flyttesynet 

bekræftet aftalen. Indkaldelsen behøvede ikke at være skriftlig.  

GA 2018/04 Ved et flyttesyn udleverede U fraflytningsrapporten til L ved at få L 

til at tage et billede af fraflytningsrapporten. Ankenævnet 

godkendte denne fremgangsmåde for udlevering af rapporten, 

ligesom U's telefoniske indkaldelse til flyttesynet blev godkend 

I forbindelse med at L opsagde sit lejemål blev L indkaldt til et flyttesyn 

til afholdelse den 11. juli 2016. Indkaldelsen til flyttesynet blev foretaget 

telefonisk. U og L gennemgik lejemålet ved flyttesynet, hvor L 

kvitterede for modtagelse af fraflytningsrapporten. U bad L om at 

fotografere fraflytningsrapporten, hvilket L gjorde med sin mobiltelefon. 

L fik således ikke en fysisk kopi af fraflytningsrapporten. Huslejenævnet 

traf afgørelse om, at U's krav på istandsættelse var bortfaldet, idet U ikke 

havde udleveret fraflytningsrapporten ved flyttesynet til L, jf. LL §§ 98, 

stk. 4, og 99 a. Ankenævnet kom derimod frem til, at U's opfordring til L 

om at fotografere rapporten var at sidestille med en udlevering i LL § 98, 

stk. 4's forstand. 



GA 2018/02 U kunne fremsætte krav om istandsættelse af lejemål i medfør af de 

nye fraflytningsregler, selv om lejemålet kun havde varet ca. 41/2 

måneder ved L's fraflytning 

Lejemålet, som var begyndt den 1. oktober 2016, blev fraflyttet af L den 

10. februar 2017. I forbindelse med fraflytningen fremsatte U krav om 

istandsættelse af lejemålet over for L. Kravet omfattede maling af lofter, 

vægge og træværk, afvaskning af vinduer, rør og radiatorer, let slibning 

af gulv med mere. Efter at have besigtiget lejemålet besluttede 

huslejenævnet at godkende hovedparten af U's istandsættelseskrav. 

GA 2017/01 Flyttesyn gyldigt aftalt mellem parterne, selvom U ikke havde 

fremsendt skriftlig indkaldelse til flyttesyn 

L kontaktede selv vicevært telefonisk for at aftale tidspunkt for flyttesyn, 

efter L havde opsagt lejemålet, hvorfor viceværten ikke efterfølgende 

indkaldte skriftligt til flyttesyn. Huslejenævnet fandt, at en efter 

opsigelsen afgivet mundtlig indkaldelse til flyttesyn, som L havde 

bekræftet ved sin tilstedeværelse ved selve synet, faldt uden for den 

præceptive regel i LL § 99 a, hvorfor flyttesynet i det konkrete tilfælde 

var gyldigt. 

GA 2014/08 U's fraflytningskrav inklusiv nikotinspærrebehandling godkendt 

Lejemålet var ved L's indflytning overtaget nyistandsat, og ved 

fraflytning skulle det ligeledes afleveres nyistandsat. U havde ved L's 

fraflytning stillet krav om maling af samtlige vægge og lofter, som blev 

udført med nikotinspærre for at undgå skjolder, fordi L i lejeperioden 

havde haft mange stearinlys tændt ofte. Både huslejenævn og ankenævn 

godkendte U's samlede fraflytningskrav, herunder udgifterne til 

nikotinspærre. 

GA 2014/02 L skulle betale for omstilling af låse i ejendommen og nye nøgler til 

alle lejerne, mens L fortsat var lejer i ejendommen 

L lejede et beboelseslejemål i en ejendom med i alt 10 lejemål. I 

ejendommen var samtlige hoveddøre kodet til lejernes systemnøgler. 

L havde kvitteret for modtagelsen af tre systemnøgler. L's søn mistede 

en systemnøgle, og U gjorde derfor gældende over for L, at L skulle 

bære den nødvendige omkostning forbundet med omstilling af låsene og 

udskiftning af nøgler. Huslejenævnet gav U medhold heri 

GA 2008/16 L hæftede ved fraflytning 47 år efter lejemålets påbegyndelse for 

indvendig vedligeholdelse af dette, uagtet at lejemålet var overtaget 

uistandsat 

L overtog et lejemål uistandsat og det var aftalt, at lejemålet skulle 

afleveres uistandsat. I forbindelse med fraflytningen ved L's dødsbo 

fremsatte U krav over for samme, svarende til den indvendige 

vedligeholdelse; maling, hvidtning, tapetsering og gulvafslibning. 

Ankenævnet fandt, at L hæftede for dette, da der ingen vedligeholdelse 

havde været foretaget i lejemålet i boperioden på ca. 47 år 

GA 2002/21 Mangler ved fraflytning. Lakering af gulv. Udskiftning af toilet 

Lakken på et gulv var gennemslidt. L hæftede for afslibning og lakering 

af gulvet, selvom den indvendige vedligeholdelse påhvilede U. L 



hæftede endvidere for udskiftning af et revnet toilet og afkalkning af 

håndvasken. 

GA 2000/09 Omkodning af låse ved bortkommet systemnøgle 

Ved fraflytning afleverede L kun 2 ud af 3 modtagne systemnøgler og 

blev derfor pålagt at betale udgiften til omkodning og nye nøgler. 

GA 2000/03 Istandsættelse ved fraflytning. To slags tapeter 

L hæftede for maling eller tapetsering af vægge, da der var opsat to 

forskellige slags tapeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 


