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Program

09.30-12.00: Reglerne om indflytning, vedligeholdelsespligt og fraflytning v/ Ramin

12.00-16.00: De tekniske og praktiske aspekter ved indflytning og fraflytning, herunder 
”påkrævet vedligeholdelse” v/ Henrik

12.30-13.10: Frokostpause
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Reglerne for indflytning
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Obligatoriske flyttesyn

Obligatoriske ind- og fraflytningssyn pr. 1. juli 2015

• Krav om flyttesyn for udlejere, der lejer mere end én beboelseslejlighed ud
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Indflytning

Indflytningssyn

• Pligt til afholdelse af indflytningssyn i LL § 9, stk. 2-4
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Indflytning

Indkaldelse til indflytningssyn

• Ingen formkrav eller frister

Afholdelse af indflytningssyn

• Synet afholdes i forbindelse med lejers indflytning
• Bør ske samtidig med nøgleoverdragelsen
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Indflytning

Indflytningsrapporten

• Konstatering af lejemålets stand ved indflytning

• Bruges til sammenligning ved fraflytning

• Ingen formkrav til rapporten ifølge loven

• Hvad rapporten skal indeholde gennemgås senere i dag
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Indflytning

Udlevering af rapporten 

• Rapporten skal udleveres til lejer ved synet

• Hvis lejer nægter at kvittere for modtagelse af rapporten, eller lejer ikke deltager i synet, 
skal rapporten sendes til lejer inden 2 uger

• Indflytningsrapporten er udlejers vurdering af lejemålets stand
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Indflytning

Konsekvens af manglende indflytningssyn

• Krav på normal istandsættelse efter LL § 98, stk. 1, bortfalder

• Krav på misligholdelse bortfalder ikke
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Indflytning

Fejl- og mangelliste

• Hvis lejer opdager mangler ved sin indflytning, kan lejer inden 2 uger fra lejemålets 
begyndelse sende en fejl- og mangelliste til udlejer, jf. LL § 14

10



Vedligeholdelse af lejemålet
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Vedligeholdelse i lejeperioden

Lovens udgangspunkt – LL § 20

• Udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt
• Maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve, jf. LL § 21

• Lejer har kun pligt til vedligeholdelse af låse og nøgler
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Vedligeholdelse i lejeperioden

Den indvendige vedligeholdelsespligt kan 
pålægges lejeren

Hvorvidt den udvendige vedligeholdelsespligt kan 
pålægges lejeren afhænger bl.a. af ejendommens 
kategorisering 
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Vedligeholdelse i lejeperioden

EjendomDanmarks forslag til § 11-vilkår om udvendig vedligeholdelse
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”Lejer skal i lejeperioden vedligeholde og forny låse, nøgler og ruder 
og holde vand- og gashaner og el-afbrydere forsvarligt vedlige. Lejer 
skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaskekummer, 
badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende 
installationer. Lejeren skal endvidere rense tilstoppet afløb fra 
håndvask, køkkenvask og toilet. Hvis lejeren ikke opfylder pligten 
inden 8 dage efter, at udlejeren har opfordret ham til det, kan 
udlejer istandsætte for lejerens regning.” 



Vedligeholdelse i lejeperioden

Udvendig vedligeholdelse i ældre lejekontrakter

• I typeformularerne før A, 6. udgave (autoriseret pr. 1. juli 1994) havde lejer via 
lejekontraktens særlige bestemmelser altid den udvendige vedligeholdelsespligt 
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Vedligeholdelse i lejeperioden

Kan udvendig vedligeholdelse pålægges lejer i kontrakter efter 1. juli 1994?

Reguleret kommune:

• Småhuse – Ja 

• 80/20 ejendomme – Ja 

• Omkostningsbestemt ejendom:
• Ja – hvis lejekontrakten er indgået før den 1. juli 2015
• Nej – hvis lejekontrakten er indgået efter den 1. juli 2015
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Vedligeholdelse i lejeperioden

Kan udvendig vedligeholdelse pålægges lejer i kontrakter efter 1. juli 1994?

Ureguleret kommune – Ja (kan findes på www.huslejenaevn.dk)
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http://www.huslejenaevn.dk/


Tidslinje – vigtige datoer
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1. juli 1994

Typeformular 
A, 6. udgave

L er ikke længere 
automatisk pålagt udvendig 
vedligeholdelse 

– det kan dog aftales, at L 
skal have den udvendige 
vedligeholdelse

1. juli 2015

- Obligatoriske flyttesyn
- L kan slet ikke pålægges 

udvendig vedligeholdelse i OMK-
ejendomme (undtagen 
medfølgende have)

- Der kan ikke længere aftales 
nyistandsættelse ved fraflytning

FØR 1. juli 1994

L har den udvendige 
vedligeholdelsespligt, da 
dette fremgår 
udtrykkeligt af 
typeformularen



Fraflytning
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Fraflytning

Fraflytningssyn

• Pligt til afholdelse af fraflytningssyn i LL § 98, stk. 3-5
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Fraflytning

Indkaldelse til fraflytningssyn – LL § 98, stk. 3

Lejer skal indkaldes skriftligt og med mindst 1 uges varsel.

• U: Et kortere varsel kan aftales, når lejemålet er opsagt eller ophævet
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
GD 2019/35 BUdlejer indkaldte alene lejer til flyttesyn telefonisk, der ikke blev fulgt op af en skriftlig indkaldelse. Lejer kontaktede herefter udlejer telefonisk for at få ændret tidspunktet for flyttesynet til 18. januar 2017. Ændringen af tidspunktet blev ikke efterfulgt af en skriftlig indkaldelse. Da flyttesynet blev fastsat på lejers initiativ og i lejers interesse, og da lejer ubestridt deltog i flyttesynet, var udlejers krav på istandsættelse ikke bortfaldet som følge af manglende skriftlig indkaldelse.OBS. L deltog i synet. GA 2018/05: mundtlig indkaldelseGA 2018/04: telefonisk indkaldelse GA 2017/01: L kontaktede vicevært telefonisk og aftalte synsdato



Fraflytning

Indkaldelse til fraflytningssyn – retspraksis

• T:BB 2013.563 V
• L påstod ikke at have modtaget indkaldelsen, men deltog i synet.

• GD 2019/21 V
• L havde opsagt lejemålet og senere hen i opsigelsesperioden sendte en SMS til U om, at hun ville ”snakke”.
• U dukkede op 1-2 dage efter og gennemførte et syn med L. 

• GD 2019/35 B
• U indkaldte L til fraflytningssyn telefonisk. 

• Utrykt dom af 10. juni 2015 fra Boligretten på Frederiksberg (BS S-2349/2014)
• L blev indkaldt til fraflytningssyn med 6 dages varsel. 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
GD 2019/35 BUdlejer indkaldte alene lejer til flyttesyn telefonisk, der ikke blev fulgt op af en skriftlig indkaldelse. Lejer kontaktede herefter udlejer telefonisk for at få ændret tidspunktet for flyttesynet til 18. januar 2017. Ændringen af tidspunktet blev ikke efterfskriftlig indkaldelse. Da flyttesynet blev fastsat på lejers initiativ og i lejers interesse, og da lejer ubestridt deltog i flyttesynet, var udlejers krav på istandsættelse ikke bortfaldet som følge af manglende skriftlig indkaldelse.ulgt af enOBS. L deltog i synet. GA 2018/05: mundtlig indkaldelseGA 2018/04: telefonisk indkaldelse GA 2017/01: L kontaktede vicevært telefonisk og aftalte synsdato



Fraflytning

Afholdelse af fraflytningssyn

• Senest 2 uger efter udlejer er blevet bekendt med lejers fraflytning

• Bør ske samtidig med nøgleoverdragelsen
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Fraflytning

Hvornår er der sket overdragelse af lejemålet?

Dato for nøgleoverdragelsen er afgørende
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Fraflytning

Fraflytningsrapporten

• Konstatering af lejemålets stand ved fraflytning sammenholdt med standen ved 
indflytning

• Hvad rapporten skal indeholde gennemgås senere i dag
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Fraflytning

Udlevering af rapporten – LL § 98, stk. 4

• Rapporten skal udleveres til lejer ved synet

• Hvis lejer nægter at kvittere for modtagelse af rapporten, eller lejer ikke deltager i synet, 
skal rapporten sendes til lejer inden 2 uger

• Fralytningsrapporten er udlejers vurdering af lejemålets stand
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Fraflytning

Konsekvens af manglende fraflytningssyn

• Krav om normal istandsættelse bortfalder 

• Krav på misligholdelse bortfalder

• Første Højesteretsdom om denne problematik blev afsagt den 29. september 2021 i 
BS-29153/2020
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https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/9/udlejer-var-afskaaret-fra-at-goere-erstatningskrav-gaeldende/


Fraflytning

• Lejer har mulighed for at gøre indsigelse over for udlejers istandsættelseskrav

• Gælder der en frist for lejers indsigelse?
• Hvem skal indbringe sagen for huslejenævnet? 
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Fraflytning

Lejerens underskrift på fraflytningsrapporten 

• Lejer underskrift er som UP en kvittering for modtagelse

• U: Hvis det tydeligt fremgår af rapporten, at lejeren med sin underskrift tillige 
anerkender de fremsatte istandsættelseskrav

• Artikel i Karnov - TBB 2020.679
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Fraflytning

Lejer skal meddele ny adresse til udlejer ved fraflytning

• Senest 8 dage før fraflytning, jf. LL § 97, stk. 2

• Hvis lejer ikke opgiver ny adresse:
• Udlejer forventes at eftersøge adresse på lejer ved at søge i folkeregisteret.
• Send brevet til lejemålsadressen uanset fraflytning med henblik på 

postens videresendelse ved lejers adresseændring 
• Send i kopi til andre kendte kontaktkanaler – e-mail, telefon osv. 

30



Tidslinje – opsigelse af lejemål
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9. november 2021

U indkalder til 
fraflytningssyn 
skriftligt og med 
mindst 1 uges varsel

16. November 2021

- Synet afholdes

- U skal udlevere 
rapporten til L på synet

5. August 2021

L opsiger lejemålet med 3 
måneders varsel til den 
30. november 2021

Ifølge lejekontrakten skal 
L være fraflyttet senest 2 
uger før, dvs. den 16. 
november 2021

30. November 2021

- Hvis L ikke deltog i 
synet eller nægtede at 
kvittere for rapporten:

- U skal sende rapporten 
til L så betids, at L 
senest den 30. 
november 2021 
modtager den



Case
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Fraflytningsrapport side 1
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Fraflytningsrapport side 2



5 hurtige

1. Udlejer må gerne fremsætte istandsættelseskrav, selv om udlejer evt. ikke udfører 
arbejderne 

2. Lejer har ret til selv at foretage istandsættelsen

3. Udlejer skal udføre fraflytningssyn, uanset hvornår lejekontrakten er indgået

4. Udlejer skal indhente mindst 3 tilbud 

5. Udlejer og lejer kan aftale, at lejemålet skal afleveres nyistandsat
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Program

• Indflytning – Hvad er vigtigt, Hvordan, Rapporten
• Indflytning Case
• Fraflytning – Er det nyt? Forsyn, Regler, Hvordan, Rapporten
• Misligholdelse eller Påkrævet vedligeholdelse
• Flytteafregning
• Fraflytning Cases
• Afsluttende spørgsmål og tak for i dag



Indflytning i praksis
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Hvad skal du gøre inden indflytningssynet?

• Kontrollere, at der er varslet tidspunkt for 
indflytningssyn, og at det kan 
dokumenteres

• Sikre, at lejemålet er kontrolleret inden 
indflytning, herunder kontrollere 
istandsættelse, rengøring mv. 

• Sikre, at dit udstyr til flyttesynet virker. 
Husk altid en papirudgave af Indflytnings-
rapporten, hvis teknikken skulle fejle.

• Sikre, at du har alle effekter, der er aftalt, 
at den nye lejer skal have udleveret. Fx:

1. Nøgler/chip/kort til lejemålet og evt. 
hoveddør

2. Skaktnøgle

3. Nøgle til depotrum

4. Vaskekort / Vaskenøgle og lås

5. Nøgler til postkasse

6. Fjernbetjening til bom / p-kælder

7. Beboerhåndbog
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Hvordan udfyldes indflytningsrapporten?

• Lejemålets tilstand på overtagelsestidspunktet 
registreres rum for rum i Indflytningsrapporten 

• Der registreres tilstand på overflader, ruder samt 
inventar 

• HUSK - Altid at tage foto af lejlighedens 
generelle tilstand, samt specielt de steder, hvor 
der er specifikke skader eller fejl

Overtagelsesstand - Oplysninger om generel 
overtagelsesstand
1) Nyistandsat - Nymalet eller nylakeret og uden 

mislighold.
2) Fremstår nyistandsat - Fremstår uden slitage, som ny og 

uden misligholdelse.
3) Pæn stand - Fremstår uden iøjenfaldende slitage og

uden misligholdelse.
4) God stand - Fremstår med mindre slitage og uden  

misligholdelse.
5) Brugt stand - Fremstår med synlig slitage, dog uden 

misligholdelse.

Ruder - Ruder
A: Ruder er intakte og rengjorte.
B: Ruder er intakte, men ikke rengjorte. 
C: Ruder er ikke intakte.

Inventar mm. - Inventar mm.
D: Nyt.
E: Brugt og rengjort.
F: Brugt og ikke rengjort.
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Hvordan udfyldes indflytningsrapporten?

• Konstateres der fejl og mangler i lejemålet under 
indflytningen, registreres disse og der tages stilling 
til eventuel udbedring 

• Målere aflæses og registreres i indflytnings-
rapporten – vi tilmelder lejer til El selskab

• Nøgler m.v. som udleveres til lejer registreres i 
indflytningsrapporten

• Eventuelle noter/uddybninger af de enkelte punkter 
registreres ligeledes i indflytningsrapporten

Husk lejers underskrift på indflytningsrapporten

NB! Kan eller vil lejer ikke skrive under på 
indflytningsrapporten, skal administrator have besked, 
da den så skal fremsendes med afleveringsattest som 
dokumentation.

Deltager lejer ved synet så husk at udlevere en kopi til 
lejer selvom de ikke underskriver.
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Indflytning

CASE



42

Indflytning Case

Lejer flytter ind i en lejlighed med en 
tilstand som beskrevet her ved siden af:

Hvad vurderer I tilstanden til at være ved 
indflytningen i henhold til nedenstående 
skala? 

1. Nyistandsat

2. Fremstår nyistandsat

3. Pæn stand – uden i øjenfaldende slitage  

4. God stand – med mindre slitage

5. Brugt stand – med synlig slitage

• Gulvet er ny lakeret, men der er 
farveforskel efter tidligere møbler/tæpper 

• Gulvlakken er intakt, men der er 
overfladeridser fra møbler

• Gulvet er ny lakeret, men i entreen er 
der nogle overfladeridser ved hoveddøren

• Lofter fremstår intakte uden huller og 
uden synlig slid

• Vægge er nymalede, men der er 
helligdage i malingen 

• Vægge ser nymalede ud, men der anes 
enkelte reparationer efter huller i 
væggene
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Indflytning Case fortsat

Lejer flytter ind i en lejlighed med en 
tilstand som beskrevet her ved siden af:

Hvad vurderer I tilstanden til at være ved 
indflytningen i henhold til nedenstående 
skala? 

1. Nyistandsat

2. Fremstår nyistandsat

3. Pæn stand – uden i øjenfaldende slitage  

4. God stand – med mindre slitage

5. Brugt stand – med synlig slitage

• Vægge er nymalede, men der er tydelige 
svindrevner i vægsamlinger

• Vindueskarme og rammer er afrenset 
med grundrens og pletrepareret 

• Køkkenbordplade af laminat har lettere 
overfladeridser

• Skabslåger og skuffer er nymalede, men 
skæve og med defekte beslag

• Har I yderligere eksempler, I ønsker 
drøftet?   



Fraflytning i praksis
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Viceværtens/synsfolks rolle

Hvad er det nye?

• Vi skal vurdere i stedet for at konstatere

• Vi bevæger os fra tydelige regler - til at 
skulle foretage en overbevisende 
vurdering

Hvordan gør vi det?

Ved forberedelse:

• Hvem har vedligeholdelsespligten - lejer 
eller udlejer? – og hvordan ser vi 
forskellen?

• Hvor længe har lejer boet i lejemålet?

• Hvad er historikken i lejemålet? (tilstand 
ved indflytning mv.)

Ved konstruktiv dialog:

• Venlig, konkret og professionel – HUSK 
det er et job vi udfører, så gør det ikke til 
noget personligt, hvis lejer er uenig 

• Samme udgangspunkt – nemlig 
indflytningsrapporten

Ved brug af sund fornuft:

• En overordnet rimelighedsbetragtning

• Hvis du er i tvivl – så spørg dig selv om 
det er rimeligt, at lejer eller udlejer skal 
betale

• Forhandling – hvis du fornemmer at 
fraflytningen kan afsluttes til begge 
parters fordel 
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Regler i den gamle lejelov
før 1/7-2015

OVERTAGET SOM BESET

MED indvendig vedligeholdelseskonto
(UDLEJER har vedligeholdelsespligten)

UDEN indvendig vedligeholdelseskonto
(LEJER har vedligeholdelsespligten)

LEJER hæfter for:

• Mislighold
• Rydning og Rengøring
• Låse og nøgler
• Anden vedligeholdelse såfremt det fremgår af 

lejekontrakt
UDLEJER hæfter for:

• Al anden vedligeholdelse i bo perioden
• Indvendig vedligehold af overflader i bo-

perioden (Betales af indvendig vedl.konto)
• Istandsættelse ved fraflytning (Betales af 

indvendig vedl.konto)

LEJER hæfter for:

• Mislighold
• Rydning og Rengøring
• Låse og nøgler
• Indvendig vedligehold af overflader i bo perioden
• At lejemålet skal afleveres i minimum samme 

stand som ved overtagelsen
• Anden vedligeholdelse såfremt det fremgår af 

lejekontrakt
UDLEJER hæfter for:

• Al anden vedligeholdelse i bo perioden
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Regler i den gamle lejelov fortsat
før 1/7-2015

OVERTAGET NY 
ISTANDSAT

UDEN indvendig vedligeholdelseskonto
(LEJER har vedligeholdelsespligten)

MED indvendig vedligeholdelseskonto
(LEJER har vedligeholdelsespligten)

LEJER hæfter for:

• Mislighold
• Rydning
• Rengøring
• Låse og nøgler
• Indvendig vedligehold af overflader i boperioden
• Istandsættelse ved fraflytning
• Anden vedligehold hvis det fremgår i lejekontrakt
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Regler i den nye lejelov
fra og med 1/7-2015

LEJER har den indvendige vedligeholdelsespligt, 
så er der ingen vedligeholdelseskonto

UDLEJER har den indvendige vedligeholdelsespligt,
så er der en vedligeholdelseskonto

LEJER hæfter for:

• Mislighold

• Rydning

• Rengøring

• Påkrævet vedligehold 
(Max op til tilstanden på 
overtagelsestidspunktet)

• Låse og nøgler

UDLEJER hæfter for:

• Istandsættelse ved 
fraflytning hvis det er 
registreret som fejl- og 
mangel ved indflytning

• En andel af påkrævet 
vedligehold afhængig af 
tilstanden ved 
indflytning (Skala 1–5)

LEJER hæfter for:

• Mislighold

• Rydning

• Rengøring

• Låse og nøgler

UDLEJER hæfter for:

• Indvendig vedligehold i 
bo perioden (overflader –
betales af indvendig 
vedligeholdelseskonto) 

• Istandsættelse ved 
fraflytning (betales af 
indvendig 
vedligeholdelseskonto)

UDLEJER hæfter generelt for:  

• Al anden vedligehold indvendigt i boligen, som ikke specificeret fremgår af lejekontrakten, på nær låse 
og nøgler
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Forsyn
I DEAS er vi stoppet med at annoncere om muligheden for et forsyn

• Lejemålet er møbleret – derfor er det ikke muligt at lave en konkret vurdering af 
istandsættelsen

• Vi har derfor vurderet, at værdien af forsyn ikke står mål med de ressourcer der bruges 
på det

Hvis lejeren insisterer, afholder vi et forsyn som en service og i så fald:

• Tal med lejeren om, hvad du ser efter på et flyttesyn, men undgå at være konkret og tal 
ALDRIG om pris

• Tal med lejeren om, hvad der er ‘påkrævet vedligeholdelse’ og ‘misligholdelse’

• Tal med lejeren om muligheden for selvistandsættelse kontra professionel istandsættelse

• Tal med lejeren om evt. krav til malingstype mv.
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Hvad skal du gøre inden fraflytningssynet?

Sikre at varslingsregler er overholdt:

• Kontrollere, at der er korrekt varslet 
og at det kan dokumenteres

• Varslingsfrist er minimum 7 dage 

• Afholdelse af flyttesynet skal ske 
senest 14 dage efter lejers fysiske og 
faktiske fraflytning 
(nøgleafleveringsdatoen)

• NB! Vær opmærksom på at 
varslingsreglerne også gælder, selvom 
lejer er flyttet ind efter de gamle 
regler

Huske at medbringe følgende:

• Udstyr til at foretage fraflytningssynet 
med

• Fraflytningsrapport i papirudgave hvis 
teknikken fejler

• Kopi af alle dokumenter i forbindelse 
med lejerens indflytning, herunder 
indflytningsrapport med bilag, fotos 
mv. 

• Kamera til at tage fotos med

• Evt. lampe til belysning af maling på 
vægge
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Udfyldelse af fraflytningsrapporten

• Rapporten udfyldes rum for rum og der tages 
stilling til om vedligeholdelse er påkrævet, 
eller der er tale om istandsættelse eller 
misligholdelse

• Der tages stilling til hvilken behandlingsform 
der er nødvendig, samt hvilken håndværker 
der skal udføre arbejdet

• Under istandsættelse og misligholdelse tages 
der ydermere stilling til, om det er lejer eller 
udlejer der dækker udgiften

• Der tages stilling til manglende rengøring

• HUSK ”Bordet fanger” – efteranmeldelse af 
krav kan kun ske, hvis lejer har udvist svig 
eller der er tale om en skjult mangel
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Udfyldelse af fraflytningsrapporten
• Målere aflæses og registreres i rapporten

• Nøgler og øvrige genstande, som fraflytter 
afleverer, registreres i rapporten

• Der markeres i rapporten, om fraflytter deltog i 
fraflytningssynet

• Det er vigtigt at fotoregistrere lejemålets 
generelle tilstand rum for rum, samt de 
specifikke forhold som lejer hæfter for ved 
fraflytningen

• Husk fraflytters underskrift på rapporten

• NB! Kan eller vil lejer ikke skrive under på 
fraflytningsrapporten, skal administrator have 
besked, da den så skal fremsendes med 
afleveringsattest som dokumentation.

• Deltager lejer ved synet så husk at udlevere en 
kopi til lejer selvom der ikke underskrives.



Misligholdelse
eller

påkrævet vedligeholdelse
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Misligholdelse versus påkrævet vedligehold

Misligholdelse defineres som:

• Alt hvad lejer har ødelagt betragtes 
som misligholdelse 

Gælder dog ikke hvis noget går i 
stykker som følge af almindelig 
brug, slid og ælde.

• Har lejer ikke vedligeholdt det lejede 
indenfor de sidste 5 år (og lejer har 
den indvendige vedligeholdelsespligt), 
betragtes det som misligholdelse af 
lejers vedligeholdelsespligt, hvorfor 
vedligeholdelse som udgangspunkt er 
påkrævet.

Påkrævet vedligehold defineres som: 

• Når det vurderes nødvendigt for at 
undgå misligholdelse

• Når overflader fremstår uensartet 
og/eller i forskellige farvenuancer i 
samme rum

• Hvis overflader har huller som følge af 
almindelig brug

Herefter er oplistet en række eksempler 
på typisk misligholdelse, typisk påkrævet 
vedligeholdelse og manglende rengøring.

Eksemplerne er på ingen måde 
udtømmende.
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Eksempler på typisk mislighold

Lofter, vægge, træværk

• Hvis maling ikke er lys og neutral 
(begrænses i lejekontrakt) eller hvis 
der er malet i forskellige farver

• Gennembrudte overflader, såsom 
huller, der ikke kan udbedres ved 
almindelig malerbehandling 

• Ødelagt tapet

• Brandmærker

• Nikotin (såfremt det vurderes at 
medføre en merudgift til 
istandsættelsen)

Gulve – overflader eller belægninger

• Gennemslidning

• Dybe ridser

• Huller

• Brandmærker

• Fugtskader (for eksempel fra 
potteplanter)

Badeværelse

• Huller i fliser eller på anden måde 
brud på glasuren
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Eksempler på typisk mislighold
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Eksempler på typisk mislighold
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Eksempler på typisk mislighold
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Eksempler – påkrævet vedligeholdelse

Lofter og vægge fremstår med:

• Forskellige farvenuancer pga. sollys, 
kuldebroer eller lignende.

• Huller fra opsætning af billeder, 
lamper mv. som følge af almindelig 
brug og som kan udbedres ved 
almindelig malerbehandling 

• Uens glans

• Overfladeskrammer, hakker, stød mv.

• Beskidte mærker

Gulve – overflader eller belægninger 
fremstår intakte, men med

• Uens glans

• Mange overflade ridser

Radiatorer og træværk – døre, 
vinduer, vinduesplader, paneler mv. 
fremstår med: 

• Huller fra opsætning gardiner mv. der 
kan udbedres ved almindelig 
malerbehandling

• Overfladeskrammer, hakker, stød mv. 

• Beskidte mærker, falmet eller gulnet
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Eksempler på påkrævet vedligeholdelse
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Eksempler på påkrævet vedligeholdelse



62

Eksempler på påkrævet vedligeholdelse
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Eksempler – manglende rengøring/rydning
Manglende rengøring:

• Afkalkning af blandingsbatterier

• Afkalkning af fliser både gulve og 
vægge

• Afkalkning af badekar og 
afskærmninger

• Rengøring af hårde hvidevarer 

• Rengøring bagved og under hårde 
hvidevarer

• Rengøring af filter i emhætte, 
tørretumbler samt udsugningsventiler 
til ventilationsanlæg

• Skabe og skuffer i køkken m.v.

• Vinduespolering indvendig og udvendig

Manglende rydning:

• Kælderrum og/eller loftsrum

• Gardinstænger

• Belysning

• Ekstra skabe m.m.
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Eksempler på manglende rengøring
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Eksempler på manglende rengøring
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Eksempler på manglende rengøring
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Fraflytters afregning

1. Hvis det er påkrævet at vedligeholde - afhænger fraflytters afregning af rummets 
tilstand ved overtagelse, jf. de nye regler, da fraflytter kun hæfter op til samme 
niveau som ved overtagelsen 

2. Vi har valgt en løsning hvor fraflytters fradrag ved påkrævet vedligeholdelse 
udregnes ud fra den tilstand der er vurderet ved indflytningen, Jf. Næste slide

3. Er der tale om misligholdelse skal fraflytter dække hele udgiften. Så er lakken i 
entreen gennemslidt, vil fraflytter som udgangspunkt ikke opnå et fradrag på 
istandsættelsen  

4. Er der tale om manglende rydning og rengøring skal fraflytter ligeledes dække hele 
udgiften
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Fraflytters afregning
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CASES

Fraflytning
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Fraflytning – Case 1
Lejer er flyttet ind efter de nye 
regler i et lejemål og fraflytter 
lejemålet efter 3,5 år. Lejer har den 
indvendige vedligeholdelsespligt

• Lakken på gulvene er intakt dog med 
en hel del overfladeridser. I entreen 
og køkkenet er lakken dog 
gennemslidt

• Lofter fremstår intakte, dog falmet i 
farven af sollyset

• Vægge fremstår ligeledes falmet af 
sollyset, dog med flere huller efter 
opsætning af billeder, lamper, 
fjernsyn mv. i stue og soveværelse

• Træværk har overfladeridser og 
hakker omkring karme, indfatninger 
og fodpaneler

• Døre og vinduer fremstår pæne og 
intakte i malingen

• Bordpladen i køkkenet er intakt, men 
med overfladeridser, ligesom 
indvendig i skabe

• Lejemålet er rengjort og vinduer er 
pudset indvendigt og udvendig

Hvad vurderer I, at lejer skal hæfte for ved fraflytning, og hvor skal det 
udfyldes i Rapporten?
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Fraflytning – Case 2
Lejer er flyttet ind efter de gamle 
regler, i et lejemål overtaget          
nyistandsat og fraflytter nu 
lejemålet. Lejer har den indvendige 
vedligeholdelsespligt

• Lakken på gulvene er intakt og 
gulvene fremstår nyistandsatte pga. 
gulvtæpper i hele lejeperioden. I 
køkkenet er lakken dog gennemslidt

• Lofter fremstår intakte og ensfarvet

• Vægge fremstår ensfarvet, dog med 
enkelte huller efter opsætning af 
billeder, lamper, fjernsyn mv. i stue 
og soveværelse.

• Træværk er generelt pænt og har kun 
enkelte mærker og hakker omkring 
karme, indfatninger og fodpaneler

• Døre og vinduer fremstår pæne og 
intakte i malingen

• Bordpladen i køkkenet er intakt, men 
med overfladeridser, samt et mærke 
fra en våd karklud

• Badeværelset fremstår rent, men 
med kalk på fliser i bruseniche og på 
blandingsbatterier

Hvad vurderer I, at lejer skal hæfte for ved fraflytning, og hvor skal det 
udfyldes i Rapporten?
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Fraflytning – Case 3
Lejer er flyttet ind i et lejemål på 
60 m2, efter de nye regler og 
fraflytter efter 10 år. Udlejer har 
den indvendige vedl.pligt og 
indestående på indvendig 
vedl.konto er kr. 24.000

• Lakken på gulvene er gennemslidt i 
entre og køkken. I stuen og 
soveværelset er lakken intakt, men 
med en del overfladeridser, samt 
farveforskel efter et gulvtæppe

• Lofter og vægge fremstår ligeledes 
snavset og falmet af sollyset. I stuen 
er der flere huller efter opsætning af 
billeder, lamper, fjernsyn mv. 

• Træværk er falmet og har overflade 
ridser på karme, indfatninger og 
fodpaneler

• Døre og vinduer fremstår slidte, med 
overflade ridser og sorte mærker 
omkring beslag og greb 

• Bordpladen i køkkenet har tydelig 
slitage efter mange års brug, og 
farven er pletvis falmet 

• Badeværelset fremstår rent, men 
med kalk på fliser og bl.batteri

• I øvrigt er der stadig gardinstænger i 
lejemålet, men lejemålet er rengjort 
og ruderne er pudset

Hvad vurderer I, at lejer skal hæfte for ved fraflytning, og hvor skal det 
udfyldes i Rapporten?
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Fraflytning – Case 4
Lejer er flyttet ind efter de nye 
regler i et lejemål og fraflytter 
lejemålet efter et halvt år. Lejer har 
den indvendige vedligeholdelsespligt

• Lakken på gulvene er intakt dog med 
et par gennemgående ridser i 
alrummet. Gulvene er gennemgående 
til alle rum gennem døråbninger.

• Lofter fremstår pæne og intakte.

• Vægge fremstår generelt pæne, men 
der er tydelige malerreparationer af 
huller efter opsætning af billeder, 
lamper, fjernsyn mv. i stue og 
soveværelse.

• Fodpanel i entre har ridser og sorte 
mærker. Entre hænger sammen med 
stue, køkken og alrum.

• Døre og vinduer fremstår pæne og 
intakte i malingen. 

• Alt inventar fremstår pænt og intakt, 
dog med lettere overfladeridser på 
bordplade samt indvendig i skabe. 

• Lejemålet er rengjort og vinduer er 
pudset indvendigt og udvendigt, men 
der er kalk på fliser i bruseniche, 
samt komfur mangler rengøring 
indvendig og på bræddepande. 

Hvad vurderer I, at lejer skal hæfte for ved fraflytning, og hvor skal det 
udfyldes i Rapporten?
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Fraflytning – Case 4
Case 4 er foregået i virkeligheden og 
Herunder fremgår flytteafregningen i 
henhold til flytterapporten:

• Malerregning 16.000,-

• Lofter 4.200,- Træværk 3.200,- Vinduer 3.500,-
Vægge 5.100,-

• Gulvregning 7.000,-

• Rengøring 2.800,-

• I alt kr. 25.800 + moms

Lejer klager over omfanget og vi 
gennemgår sagen igen, inden den 
går til huslejenævnet

• Malerregning opdeles:

• Lejers andel 6.000,- for vægge og delvis 
træværk. Udlejers andel 4.200,- for loftet som 
var malet

• Øvrig træværk og vinduer blev ikke udført

• Gulvregning opdeles:

• Lejers andel 4.000,- for gulv i entre, alrum og 
stue. Udlejers andel 800,- for skinner i 
overgang til værelser

• Rengøring opdeles:

• Lejers andel 2.000,- og udlejers andel 800,-

• Lejers andel I alt kr. 12.000,- + 
moms og Udlejers andel kr. 5.800,-
+ moms

Hvad kom lejer til at hæfte for i virkeligheden ved fraflytningen?
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