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Nye bestemmelser i lov om lejelov og lov om boligforhold

Bemærkninger

Den 1. marts 2022 vedtog et bredt flertal i Folketinget den sam-
menskrivning af reglerne i lejeloven, boligreguleringsloven, lov om 
kommunal anvisningsret og lov om tvungen administration af ud-
lejningsejendomme, som har været på trapperne siden 2014. Den 
nye lov om leje og og den nye lov om boligforhold træder i kraft den  
1. juli 2022.

EjendomDanmark og Poul Schmith/Kammeradvokaten har sammen 
udarbejdet denne paragrafnøgle som hjælpeværktøj til alle, der i 
dagligdagen fremadrettet skal anvende bestemmelserne i den nye
lov om leje og lov om boligforhold.

Der skal lyde en særlig tak til alle vores dygtige jurister og advokater, 
som har bidraget til udarbejdelsen af paragrafnøglen. På bagsiden frem-
går kontaktoplysninger til den juridiske hotline i EjendomDanmark, samt 
navne og kontaktoplysninger på jurister hos Poul Schmith/Kammerad-
vokatens lejeretsteam, som sidder klar til at hjælpe og rådgive.

Vi håber, at paragrafnøglen vil bidrage til, at det bliver nemme-
re at lære de nye bestemmelser i lov om leje og lov om boligforhold  
at kende.

København, marts 2022
 

Paragrafnøgle – Ny lov om leje  
og ny lov om boligforhold

METTE HOUGAARD
ADVOKAT, DIRECTOR
POUL SCHMITH/KAMMERADVOKATEN

LENA HARTMANN 
JURIDISK DIREKTØR
EJENDOMDANMARK
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I sommeren 2014 indgik Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten forlig 
om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Et af em-
nerne i forliget var sammenskrivning af lejeloven (”Lejeloven”) og 
boligreguleringsloven (”Boligreguleringsloven”).

Boligministeriet har de seneste år arbejdet på sammenskrivningen. I 
foråret 2021 sendte Boligministeriet lovforslag i høring, og i oktober 
2021 fremsatte regeringen lovforslag nr. L47 om lov om leje, lov-
forslag nr. L48 om lov om boligforhold og lovforslag L49 om lov om 
ændring af lov om leje af almene boliger, lov om almene boliger m.v., 
lov om boliger for ældre og personer med handicap og forskellige 
andre love. Lovforslag L47, L48 og L49 blev med visse ændringer 
vedtaget ved 3. behandling den 1. marts 2022 med ikrafttræden den 
1. juli 2022. 

Forslagene havde til hensigt at indbefatte en sammenskrivning af de 
regler, der regulerer forholdet mellem udlejer og lejer i én samlet lov, 
nemlig lov om leje. Bestemmelser, der regulerer forholdet mellem 
udlejer og myndighederne, og som derfor har en mere offentligretlig 
karakter, såsom bopælspligt, tvungen administration, huslejenævn, 
boligretten og Grundejernes Investeringsfond, findes derimod frem-
over i lov om boligforhold.

Nærværende paragrafnøgle er udarbejdet med det formål, at det for 
brugeren skal være enkelt at finde ud af hvilken bestemmelse i den 
nye lovgivning, der svarer til de velkendte bestemmelser i Lejeloven 
og Boligreguleringsloven, samt i lov om kommunal anvisningsret og 
lov om tvungen administration af udlejningsejendomme. 

Paragrafnøglen er derfor opdelt således, at man i kapitel 1 finder 
Lejelovens bestemmelser i venstre kolonne, oplysning om den til-
svarende bestemmelse i lov om leje eller lov om boligforhold i mid-
terste kolonne, og oplysning om eventuelle noter til den enkelte 
bestemmelse i højre kolonne. Noterne indeholder oplysning om 
eventuelle sproglige ændringer af bestemmelserne, herunder om de 
har karakter af en præcisering eller en egentlig materiel ændring af 
retstilstanden. Hvis der ikke er anført en note, betyder det, at der 
ikke er nogen ændring i ordlyden af bestemmelsen. 

Tilsvarende findes i kapitel 2 for så vidt angår Boligreguleringsloven, 
i kapitel 3 lov om kommunal anvisningsret og i kapitel 4 lov om tvun-
gen administration af udlejningsejendomme. I kapitel 5 er indsat 
en oversigt over helt nye bestemmelser i lov om leje og lov om bo-
ligforhold, hvor paragraffen er anført i venstre kolonne, mens højre 
kolonne indeholder en kort beskrivelse af det nye indhold. Endelig 
findes i kapitel 6 noterne til Lejeloven og Boligreguleringsloven, lov 
om kommunal anvisningsret og lov om tvungen administration af ud-
lejningsejendomme, som der er henvist til i kapitel 1-4. 
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Har du spørgsmål? 
Kontakt vores lejeretsteam, som sidder  
klar til at hjælpe og rådgive  

AARHUS
ÅBOULEVARDEN 49
DK-8000 AARHUS C

KØBENHAVN
KALVEBOD BRYGGE 32
DK-1560 KØBENHAVN V

T   +45 33 15 20 10       
W  POULSCHMITH.DK
@  MAIL@POULSCHMITH.DK 

POULSCHMITH.DK

FØLG OS

METTE HOUGAARD
ADVOKAT, DIRECTOR
M  +45 81 27 47 17
@  MEHO@POULSCHMITH.DK

KRISTIN JONASSON
ADVOKAT (L), PRINCIPAL
M  +45 22 24 12 29
@  KRJO@POULSCHMITH.DK

CAMILLA MANN STEENSBRO
ADVOKAT
M  +45 31 26 96 13
@  CSTE@POULSCHMITH.DK

PETER TINGLEFF ABILDGAARD
ADVOKAT
M  +45 22 34 40 77
@  PEAB@POULSCHMITH.DK

MARIA KRISTENSEN
ADVOKATFULDMÆGTIG
M  +45 31 74 31 37
@  MKRI@POULSCHMITH.DK

MATHIAS ILLUM JUHL DINESEN
ADVOKATFULDMÆGTIG
M  +45 26 29 14 86
@  MIJJ@POULSCHMITH.DK

EJD.DK

FØLG OS

M  INFO@EJD.DK
W  WWW.EJD.DK
T  +45 33 12 03 30
  

VESTER FARIMAGSGADE 41 
1606 KØBENHAVN V

Har du spørgsmål? 
Kontakt vores juridiske hotline, som sidder  
klar til at hjælpe og rådgive  
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