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Fraflytning af ... , 5000 Odense C 

Lejeren har den 2. juli 2021 indbragt en tvist om afregning af depositum i 
forbindelse med fraflytning af ovennævnte lejemål. 

Lejeren er [...]. 

Ifølge lejekontrakten er udlejeren [...], men ifølge tingbogen er udlejeren [...]. 
Huslejenævnet har dermed antaget, at udlejeren er den tinglyste ejer, dvs. [...]. 
Udlejeren er repræsenteret af [...]. 

Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 15. august 2020 og 
opsagde lejemålet den 9. februar 2021. Lejeren har afleveret nøglerne til 
udlejeren den 3. maj 2021, hvor der samtidig blev afholdt et fraflytningssyn. 
Lejeren fik på fraflytningssynet udleveret et eksemplar af fraflytningsrapporten. 
Udlejeren har den 9. juni 2021 sendt en flytteopgørelse til lejeren. 

Nævnet har lagt til grund, at lejeren ikke kan anerkender udlejerens krav iht. 
flytteopgørelsen, dvs. følgende krav: 

1. Opkrævning af 1.500,00 kr. til endeligt varmeregnskab foreligger
2. Gebyr for aflæsning af målere.
3. 1/10 tapetsering, 950 kr.
4. Rengøring af værelset
5. Rengøring af fællesarealer
6. Istandsættelse generelt

Udlejeren har i det hele fastholdt sine krav. 

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og bilag. 

AFGØRELSE 

Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget følgende: 
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at reducere beløbet til endeligt varmeregnskab foreligger fra 1.500,00 kr. til 
750,00 kr. 
at lejeren hæfter for gebyr for aflæsning af målere 
at lejeren ikke kan pålægges at betale 950,00 kr. vedr. 1/10 tapetsering 
at lejeren hæfter for rengøring af værelset 
at lejeren ikke kan pålægges at betale for rengøring af fællesarealer 
at lejeren hæfter for istandsættelse generelt 

Såfremt der skal ske tilbagebetaling til lejer, skal dette ske inden 6 uger fra udlejer 
har modtaget afgørelsen. 

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem har stemt for at godkende 
udgiften på 950,00 kr. vedr. 1/10 tapetsering. 

BEGRUNDELSE 

Nævnet har lagt til grund, 

at det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at ”udlejere, der udlejer mere end én 
beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden senest 2 uger efter at 
udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den 
fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges 
varsel”, 

at det følger videre af lejelovens § 98, stk. 4, at ”udlejeren skal i forbindelse 
med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal 
udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter 
synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for 
modtagelsen af rapporten”, 

at udlejeren den 9. februar 2021 indkaldte lejeren til fraflytningssyn, og at 
lejeren på fraflytningssynet den 3. maj 2021 modtog et eksemplar af 
fraflytningsrapporten, 

at lejeren ikke kan pålægges at betale et fast beløb til tapetsering, eftersom 
lejeren alene kan pålægges at hæfte for istandsættelseskrav som følge 
af, at der var et aktualiseret vedligeholdelsesbehov tilstede på 
fraflytningstidspunktet, 

at.        der ved fraflytning skal finde en vurdering sted, hvorefter behovet for 
”normal istandsættelse” og vedligeholdelse i overensstemmelse med 
ændringerne i lejeloven pr. 1. juli 2015 principielt vurderes flade for flade.  
Konstateres der ikke aktuelt et behov for tapetsering eller delvis 
tapetsering af lejemålet, kan lejeren ikke pålægges udgift hertil, 

at lejeren ikke kan pålægges at betale et fast beløb til fælles rengøring på 
850,00 kr., idet udlejeren ikke har ført bevis for et aktuelt behov for fælles 
rengøring ved lejerens fraflytning, 
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at beløbet til endeligt regnskab foreligger er reduceret fra 1.500,00 kr. til 
750,00 kr., idet nævnet har fundet dette beløb rimeligt, 

at det fremgår af lejeaftalen, at lejeren ved fraflytning skal betale for 
aflæsning af målere. 

Vedr. istandsættelse generelt: 
Nævnet har lagt til grund, 

at der af fraflytningsrapporten fremgår to underskriftsfelter – ved det ene 
bekræfter lejeren ved sin underskrift at have modtaget en kopi af 
fraflytningsrapporten, og ved det andet bekræfter lejeren ved sin 
underskrift, at være enig i, at de mangler/skader, som er noteret og 
afkrydset under ”udbedring betales af lejer” i fraflytningsrapporten, udgør 
lejerens istandsættelsesforpligtelse, og at disse skal udføres af udlejeren 
for lejerens regning, 

at der dermed er indgået en aftale mellem parterne om, hvilke 
istandsættelsesarbejder, som lejerne hæfter for, 

at huslejenævnet alene kan tilsidesætte en sådan aftale, såfremt aftalen vil 
være urimelig eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende 
jf. aftalelovens § 36,  

at det er nævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte 
aftalen som urimelig efter aftalelovens § 36. 

Nævnets mindretal har udtalt: 

Parterne har ved lejeaftalens indgåelse indgået en aftale om, at lejer ved 
fraflytning skal betale for 1/10 af omkostningen til tapetsering af det lejede, 
da parterne er enig om, at tapet maksimalt kan tåle at blive malet ca. 10 
gange. Aftalen er således ikke betinget et aktualiseret 
vedligeholdelsesbehov, men er en del af aftalegrundlaget mellem parterne. 

En sådan aftale kan tilsidesættes, hvis den ses at være urimelig eller i strid 
med redelig handlemåde, jf. aftalelovens § 36. Det er er min opfattelse, at 
der ikke er grundlag for at tilsidesætte aftalen som urimelig efter 
aftalelovens § 36. 

BEMÆRKNINGER 

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets 
afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.  
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Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til 
huslejenævnet, hvis udlejeren ikke har overholdt afgørelsen. 

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere 
afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme. 

Huslejenævnet oplyser endvidere, at i sager, hvor lejeren får helt eller delvis 
medhold, skal udlejeren inden 2 uger fra modtagelsen af den endelige afgørelse 
skriftligt meddele samtlige lejere eller beboerrepræsentationen i ejendommen om 
afgørelsens indhold. Bestemmelsen gælder ikke for husordenssager. 

KLAGEVEJLEDNING 

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en 
frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, 
som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C. 

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. 
Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med 
retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat. 

P. n. v.

N. Feilberg Jørgensen

(Nævnssekretariatet holder lukket ml. jul og nytår) 


