
klar, parat, lej !
Vi har gjort det nemt 

at leje med pa boligmarkedet



Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig,  
der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser, der følger med,  

når du bor til leje. I folderen beskrives de situationer, som vi oplever, ofte giver anledning  
til spørgsmål. Har du uddybende eller andre spørgsmål, er du altid velkommen  

til at kontakte os i UNG RET. 

Pjecen guider dig gennem tre faser. 
1. Når du !ytter ind, 2. Når du bor til leje, og 3. Når du !ytter ud.

God læselyst!
Mads Cramer, William Hansen & So"e Rosenkrantz



Nar du  
flytter ind
Det er altid spændende at !ytte ind i en ny lejlighed,  
men det kan blive en problematisk og dyr omgang for 
dig, hvis ikke du er opmærksom på en række ting.  
Her er nogle gode råd, som du kan følge, når du skal  
"nde og !ytte ind i din nye lejlighed 

1.  Betal aldrig, før at du har set lejligheden og lejekontrakten.
2.  Betal aldrig depositum eller forudbetalt leje kontant, før leje-

kontrakten er underskrevet. Husk at din udlejer højest kan  
kræve 3 måneders forudbetalt leje, samt 3 måneders depositum.

3.  Betal aldrig din leje sort. Hvis du gør dette har du ingen  
dokumentation for dine indbetalinger, og kan dermed risikere  
at skulle betale din leje én gang til.

4.  Hvis du lejer en andelsbolig så sørg altid for at få kopi af 
vedtægterne og se en tilladelse fra bestyrelsen om,  

at lejligheden må lejes ud. Mange andelsboligforeninger giver 
nemlig ikke tilladelse til udlejning, og hvis de gør, så er det kun 
for en begrænset periode.

5.  Kræv altid en standard lejekontrakt fra Ministeriet for By og 
Bolig. Denne overholder alle de væsentlige forskrifter og er 
meget overskuelig, se link:  
http://mbbl.dk/publikationer/lejekontrakt-til-privat-udlejning 

6.  Undersøg altid punkt 11 i lejekontrakten. Her gemmer der sig 
ofte tilføjelser, der kan have stor betydning for dit lejeforhold, 
såsom huslejeregulering osv. Brug altid din sunde fornuft, og 
hvis du syntes, at noget lyder urimeligt, så kan det være, at der 
er noget om det.  

7.  Sørg altid for at informere udlejer om fejl og mangler inden  
14 dage efter din ind!ytning og tag billeder af de fejl og mangler 
du "nder, så du kan dokumentere dem senere hen. 

8.  Er dit lejemål tidsbegrænset, så husk, at det er uopsigeligt i 
hele perioden, både for dig selv og din udlejer.  Dette kan dog 
fraviges, men kun til fordel for dig som lejer. 

9.  Få altid alle aftaler med din udlejer på skrift, så du kan dokumentere 
disse, og sørg evt. for at jeres samtaler foregår på mail. 

10.  Skal I bo !ere sammen, så kan det være en fordel, at I alle står 
på lejekontrakten, så det ikke kun er én af jer, der har de juridiske 
rettigheder og forpligtelser, der følger en lejekontrakt. Er det 
f.eks. kun dig, der står på lejekontrakten, er det kun dig, udlejer 
kan kræve husleje af, selvom i bor !ere i lejemålet.



Nar du  
bor til leje
Nu har du fået din lejlighed, og hvad sker der så? 
Hvornår skal du betale husleje og må du fremleje 
lejligheden? Der gælder også mange regler, når du har 
underskrevet lejekontrakten. Vi guider dig gennem nogle 
af de vigtigste 

Hvem vedligeholder lejeligheden?
Hvis ikke andet er aftalt, er det udlejer, der skal sørge for, at holde 
ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Mest almindeligt  
er det dog, at det aftales, at det er lejer der skal sørge for vedlige-
holdelsen, særligt når det gælder maling, hvidtning, tapetsering  
– også kaldet den ”indvendige vedligeholdelse”. 

Vær derfor altid opmærksom på, hvad din lejekontrakt siger  
om vedligeholdelse.

Må lejligheden bruges som man vil?
Du betaler din husleje – så må du vel også bruge din lejlighed,  
som du vil. Eller må du? 

Du skal som lejer behandle dit lejemål ordentligt. Hvis der for  
ejendommen gælder en husorden, så er du forpligtet til at  
overholde bestemmelserne heri. En evt. husorden vil fremgå af  
din lejekontrakt. Gælder der ikke en husorden, skal du stadig som 
lejer altid følge god skik og orden.Du må som udgangspunkt heller 
ikke foretage ændringer eller installationer i lejemålet, uden først at 
sikre dig din udlejers tilladelse. 

Kan udlejeren kræve at få adgang til lejemålet?
Din udlejer skal acceptere, at han ved indgåelsen af lejeaftalen, har 
overladt brugen af lejemålet til dig. Han må derfor ikke have en nøgle, 
uden din accept. 

Din udlejer har dog i visse tilfælde ret til at få adgang til lejemålet, hvis 
det er nødvendigt. Er der f.eks. sprunget et vandrør i din lejlighed, og 
du ikke er hjemme, så må din udlejer gerne gå ind i dit lejemål, for at 
forhindre skade. Udlejer skal dog altid forsøge at lave en aftale med dig.

Hvis udlejer skal vedligeholde dit lejemålet, f.eks. foretage repara-
tioner eller udskiftninger, gælder der regler for, hvor lang en varsel 
du skal have. Er arbejdet ikke til gene for dig, skal du have 6 ugers 
varsel. Vil arbejdet være en væsentlig ulempe for dig, skal du have 
mindst 3 måneders varsel. 



Udlejer har også ret til at få adgang til fremvisning af lejligheden 
til nye potentielle lejere, når det er bestemt, at du skal fra!ytte 
lejemålet. Det er dog som hovedregel dig der bestemmer, hvornår 
lejligheden skal være tilgængelig for fremvisning. 

Vær opmærksom på, at hvis du nægter din udlejer adgang til dit 
lejemål, i tilfælde, hvor udlejeren har ret til at få adgang, kan han 
ophæve dit lejemål. 

Må lejemålet fremlejes?
Du kan altid fremleje et værelse i din bolig, hvis lejligheden er en 
beboelseslejlighed, og du højest fremlejer halvdelen af lejlighedens 
beboelsesrum. Der skal gives meddelelse til udlejer om, hvem der 
fremlejes til, og hvilke vilkår, der gælder.

Du kan altid fremleje hele din lejebolig, hvis lejligheden er en 
beboelseslejlighed, og fremleje højest sker i 2 år. Derudover skal 
du have planer om at !ytte tilbage til lejligheden, og dit fravær skal 
skyldes enten sygdom, forretningsrejse, studieophold el.lign.

HUSK, at når du fremlejer din lejlighed, er det dig der har en aftale 
med fremlejeren og ikke udlejeren selv. Det betyder, at du bliver ved 
med at have alle forpligtelser over for udlejer. Har du f.eks. aftalt 
med din fremlejer, at han betaler direkte til udlejer, så er det dit eget 
problem, hvis han ikke gør det. Så må du betale selv, og forsøge at 
få pengene tilbage af din fremlejer. 

Husleje – det er vigtigt!
Sædvanligvis skal du betale din husleje forud, men dette vil stå i din 
lejekontrakt. Også her vil det fremgå, på hvilken dag, du skal betale 
din husleje – typisk vil det være den første i måneden. Hvis denne 
dag rammer en lørdag, søndag eller anden helligdag, udskydes 
betalingsdagen til den første hverdag, der følger efter. 
En god idé er dog at få din bank til at lave en fast overførsel.

Betaler du ikke din husleje, kan det medføre, at udlejer ophæver  
dit lejemål, hvilket vil sige, at du skal !ytte ud med det samme.  
Dette kan blive rigtig dyrt for dig, da du faktisk er forpligtet til at 
betale husleje i din almindelige opsigelsesperiode, indtil udlejeren 
"nder en ny lejer. 

Betaler du stadig ikke, det du skylder, kan du blive indkaldt til møde 
i fogedretten. En sådan indkaldelse medfører, at du skal betale de 
omkostninger der er forbundet med at mødet afholdes, herunder 
gebyrer. Dette kan blive rigtig dyrt!

Og husk at betale din varmeregning, hvis det ikke er aftalt med  
udlejer, at det er en del af lejen. Ellers kan der blive slukket for  
det varme vand!

Kommer du i betalingsproblemer, så forsøg altid at tale med  
din udlejer – måske er han villig til at indgå en afdragsordning.  
Du må aldrig bare lade vær med at betale!



Hvad er opsigelse og ophævelse?
Reglerne om opsigelse og ophævelse er mange, og det er af  
betydning om du bor på et værelse eller i en lejlighed, og  med 
hvilken grund udlejer opsiger/ophæver dig. 

Opsigelse er den situation, hvor enten du eller udlejer bestemmer,  
at lejeaftalen skal ophøre. Opsigelsen skal gives med et varsel. 

Det almindelige opsigelsesvarsel er 3 måneder til den første hverdag 
i en måned. Dette gælder uanset om din udlejer har forsøgt at 
forkorte dette i din kontrakt. Du har ret til at bo i lejemålet inden for 
opsigelsesvarslet, og udlejer har ret til at kræve husleje inden for 
samme periode. 

Bor du på et enkeltværelse er det almindelige opsigelsesvarsel én 
måned, hvilket ej heller kan forkortes. 

Ophævelse er den situation, hvor udlejer ophæver lejeaftalen med 
øjeblikkelig virkning. 
Ophævelse kommer typisk på tale, hvis du har overtrådt nogle af de 
aftaler der gælder for dit lejeforhold. Lejeaftalen kan ophæves, hvis 
du f.eks. ikke betaler din husleje, hvis du larmer for meget eller hvis 
du ødelægger lejligheden. Udlejer kan dog ikke bare ophæve dig  
– han skal altid give dig en påmindelse – der kunne jo være tale om 
en misforståelse. 

Når dit lejemål er blevet ophævet, har du ikke længere ret til at bo i 
lejligheden, men du er forsat forpligtet til at betale husleje, indtil din 
udlejer "nder en ny lejer. At få ophævet sin lejekontrakt kan derfor 
være meget dyrt! 

Scan koden eller besog os på ungret.dk
og læs mere om dine muligheder.

Vi er også pa Linkedin og Facebook



Nar du  
flytter ud
Her er nogle gode råd, som du kan følge,  
når du skal !ytte ud af din lejlighed 

1.  Man kan ifølge lejelovens regler ikke tilpligtes at a!evere 
lejemålet i bedre stand end ved overtagelsen af lejemålet. 

2. Lejemålet skal a!everes ryddet og rengjort
3. Lejemålet skal a!everes senest kl. 12.00 på ud!ytningsdagen
4.  Samtlige nøgler, vaskekort m.v. skal a!everes (ellers risikerer 

du gebyr for omskiftning af låse osv.). Husk at få en kvittering 
for a!everingen af nøgler mv., så du senere kan dokumentere, 
hvilken dag du a!everede lejligheden

5.  Hvis der indkaldes til !yttesyn, så MØD OP! Det er her du og 
udlejer kan tale om, hvad dit depositum går til.

6.  Din udlejer skal senest 14 dage efter fra!ytningsdag  
(a!everingen af nøgler) gøre eventuelle mangler ved lejemålet 
gældende overfor dig og sende dig et overslag over, hvad der 

skal istandsættes. Overholder udlejer ikke fristen, kan udlejer  
ikke kræve istandsættelsesomkostninger af dig. En længere frist 
kan dog være aftalt i lejekontrakten. 

7.  Gennemgå både synsrapporten, overslaget fra udlejer og  
den endelig !ytteafregning - og gør straks indsigelser skriftligt, 
hvis du ikke er enig.

8.  Tag billeder af hele lejligheden ved fra!ytning – særligt de steder, 
hvor der kan være slidtage eller stor belastning på lejemålet.

9.  Er du uenig med udlejer ved !yttesynet, så sørg for at dine  
indsigelser bliver noteret på synsrapporten, og undlad at  
underskrive den  –  Du kan nøjes med at skrive under på  
modtagelsen af !ytteafregningen.

10.  Gør indsigelser så snart du bliver bekendt med synsrapporten, 
overslaget eller !ytteafregningen, hvis der er anledning til det.

Skulle du være så uheldig og løbe ind i problemer  
med din lejlighed, hvad enten det er ved in!ytning,  
ud!ytning, eller når du bor i lejligheden - så kontakt 
endelig UNG RET. Vi har en række dygtige rådgivere,  
der står klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål! 



UNG RET
Fiolstræde 10
1171 København K 
kontakt@ungret.dk
Tlf. 28 75 38 31


