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Dato: 1. marts 2021 
Sagsnr.: Click here to enter text. – bedes anført ved fremtidig korrespondance 
 
Sagsadresse: Engvej, 5464 Brenderup 
Lejer: Klik her for at angive tekst. 
Lejerrepræsentant: Ret & Råd Holstebro   
  
 
Advokat […] har på vegne den tidligere lejer den 4. november 2020 indbragt sag for husleje-
nævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til depositumafregning, herunder lejers pligt til 
istandsættelse. 
 
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgen-
de  
 

AFGØRELSE: 
 

Nævnets flertal har vedtaget 
 

• at udlejer har fortabt sit krav på istandsættelse jf. lejelovens § 98 stk. 2, alle-
rede fordi kravet ikke rejst tilstrækkeligt specificeret. 

• Lejer har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum 
 
Nævnets mindretal har stemt for  
 

• at kravet er rejst tilstrækkeligt specificeret og at udlejer har krav på istand-
sættelse af det lejede 

 
Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallet: 
 
Inden 1. april 2021 skal udlejer tilbagebetale det fulde depositum kr. 16.800,- til le-
jer 
 
Beløbet forrentes jf. boligreguleringslovens § 17 stk. 3 
 
Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til 
Grundejernes Investeringsfond, jf. lejelovens § 113a. 
 

 
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE: 

 
 

Lejemålet er påbegyndt den 1. februar 2016 og fraflyttet den 14. august 2020.  
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I forbindelse med fraflytningen blev der afholdt fraflytningssyn og udlejer udarbejdede en 
seddel, benævnt byggesyn 14/8 20. Sedlen er underskrevet af begge parter. 
 
Det er angivet, at følgende skulle istandsættes: 
 

• males hele vejen rundt 
• 1. sal farvet vægge 50/50 
• Reparation af kakkelovn 
• Reparation af udvendig trappe 
• Rude i kælder 

 
 
Den 3. oktober 2020 har udlejer afleveret en fraflytningsopgørelse til lejer. 
 
Følgende fremgår: 
 

• Maling af stueplan  21.875 
• 50% af 1. sal  10.425 
• Rep.kakkelovn    1.500 
• Rep. Trappe    1.500 
• Rude        750 

I alt   36.050,- 
 

- Depositum   16.800,- 
 
At betale  19.250,- 

 
 
Nævnets flertal: 
 
Huslejenævnets flertal har lagt vægt på, at udlejer ifølge det oplyste alene udlejer en beboel-
seslejlighed og således ikke er omfattet af pligt til at afholde flyttesyn.  
 
Flertallet finder, at lejers underskrift på byggesynssedlen alene kan tages til indtægt for at 
lejer har modtaget sedlen. 
 
Det følger af lejelovens § 98 stk. 2 at udlejer skal rejse krav på istandsættelse inden 14 dage 
efter fraflytning. Der er ikke formkrav til på hvilken måde istandsættelseskrav skal rejses. 
Imidlertid er det et krav, at kravene rejses med en tilstrækkelig klar og tydelig specifikation, 
så det er utvetydigt hvilke krav, der rejses. 
 
Flertallet finder ikke at ”flytterapporten” benævnt byggesyn har en tilstrækkelig specifikation 
og entydighed i forhold hertil. 
 
Selvom udlejer alene forestår udlejning af et beboelseslejemål, har udlejer således risikoen for, 
at det ikke entydigt og specificeret kan fastslås, hvilke istandsættelseskrav der er rejst. 
 
Flertallet bemærker endvidere at dele af de udførte arbejder vedrører vedligeholdelsesarbej-
der, hvor udlejer har vedligeholdelsesforpligtelsen. 
 
På den baggrund finder nævnets flertal, at udlejers istandsættelseskrav er bortfaldet, hvorefter 
lejer har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum. 
 
Nævnets mindretal: 
 
Nævnets mindretal har fundet at udlejers reklamation opfylder de krav til specifikation man 
med rette kan forlange af en udlejer, der alene forestår udlejning af et beboelseslejemål. 
 
Pligten til at afholde fraflytningssyn gælder, efter reglerne i lejelovens § 98, stk. 3 og 4, for 
udlejere, som udlejer mere en end én beboelseslejlighed på det tidspunkt, hvor fraflytningssy-
net afholdes. 
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Det er uomtvistet i denne sag, at udlejer ikke er omfattet af lejelovens § 98, stk. 3, hvilket 
samtidig fører til, at udlejer heller ikke omfattes af krav om skriftlighed i fraflytningsrapporten, 
jf. lovens § 98, stk. 4.  Udlejer er således alene forpligtet til inden for en frist på 2 uger at rej-
se krav om istandsættelse, jf. lovens § 98, stk. 2. 
 
Der kan således ikke udledes af lovens bestemmelse, at udlejere af et enkelt boliglejemål skal 
fremsætte et skriftligt krav om istandsættelse af det lejde. 
 
I Vejledning nr. 10936 af 21. oktober 2015 om ind- og fraflytningssyn fremgår det endvidere, 
at ”Der stilles ikke formkrav til fraflytningsrapporten. Rapporten kan således udarbejdes på 
den måde, som udlejeren finder mest hensigtsmæssig og bedst egner sig til den pågældende 
ejendom.” 
 
Da udlejer således ikke har være forpligtet til at udarbejde en skriftlig rapport, hvortil der i 
øvrigt ikke gælder nogen formkrav, kan der ikke lægges en særlig rigid fortolkning af formen 
til kravenes fremsættelse.  
 
I nærværende sag er lejemålet uomtvistet gennemgået af parterne indenfor tidsfristen, om-
fang af istandsættelse er påpeget overfor lejer og dennes repræsentanter, og der er udfærdi-
get et notat, som sammenfatter det aftalte. Det udfærdigede notat har efter min opfattelse 
karakter af en fraflytningsrapport da det efter ordlyden i kravene må være tilstrækkeligt klart 
for lejer, hvilket krav der er rejst. 
 
Udlejers krav om maleristandsættelse underbygges desuden af de fremlagte billeder, som vi-
ser flere huller i, og mærker på, lejemålets vægge. 
 
Jeg finder derfor, at udlejer har foretaget det fornødne for at dokumentere sit istandsættelses-
krav, og på det foreliggende grundlag kan kræve maleristandsættelse af lejemålet 
 
Jeg stemmer derfor for at godkende udlejers krav på maleristandsættelse. 
 
 

BEMÆRKNING: 
 

Til brug for sager om rettighedsfrakendelse indberetter huslejenævnene, når de bliver gjort 
opmærksomme herpå, til Grundejernes Investeringsfond, oplysning om endelige afgørelser, 
som en ejer ikke har efterlevet jf. lejelovens § 113a, stk. 4, 2. pkt. 
 
 

 
KLAGEVEJLEDNING: 

 
Afgørelsen kan af hver af parterne indbringes for Boligretten, Domhuset, Albanigade 28, 5000 
Odense C senest 4 uger efter at parterne har modtaget afgørelsen. Indbringelse for Boligret-
ten sker ved udtagelse af stævning, og kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
På nævnets vegne 
 


