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1.  Lejelovgivningen og dens 
anvendelsesområde

1.1. Lejebegrebet
1.1.1. Lån til brug
Leje er brug mod vederlag. Der skal være tale om en brug, der 
har et omfang, som nogenlunde svarer til en ejers sædvanlige 
råden over tingen i faktisk henseende.1

1.1.2. Lån mod vederlag
Leje er brug mod vederlag.

U 1942.408 Ø: Vederlagsfri overladelse indtil videre af et værelse og et 
portrum til en slægtning faldt uden for lejeloven.

Vederlaget skal relatere sig til brugen og ikke til f.eks. særskilte 
leverancer fra udlejer, varme, vand, el, renholdelse eller lignen-
de.

U 2006.449 H: Et alment boligselskab, der ejede to blokke af en park-
bebyggelse på i alt 4 blokke, havde ved en aftale i 1982 i forbindelse 
med opførelsen fået overdraget brugsretten til parkeringspladser i en 
parkeringskælder under en af de øvrige blokke. Formålet var at tilgo-
dese et myndighedskrav om, at boligselskabet skulle disponere over 
et vist antal p-pladser. Parkeringskælderen var en selvstændig ejerlej-
lighed, og boligselskabet skulle efter aftalen betale ejendomsskatter 
samt andel i fællesudgifter og visse driftsomkostninger. I september 
2000 ophævede ejeren aftalen. Højesteret fastslog, at boligselskabets 
betaling af ejendomsskatter samt andel af fællesudgifter og visse 
driftsomkostninger måtte anses for betaling af vederlag for brugsret-
ten, og at aftalen fra 1982 derfor – uanset baggrunden for og formålet 
med dens indgåelse – var omfattet af lejelovgivningen.

1. Se Krag Jespersen 1, s. 19 og 59.
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U 1961.623 V: Lejeloven omfattede ikke fribolig i et alderdomshjem 
mod betaling af varmebidrag, hvor det kunne pålægges beboerne at 
betale, dels til indvendig istandsættelse, dels om fornødent til forefal-
dende vedligeholdelsesudgifter.

Såfremt brugen i en periode er overladt lejefrit, f.eks. i en intro-
duktionsperiode, foreligger leje, når denne første vederlagsfri 
brug efter aftalen skal fortsætte i brug mod vederlag.2 Det aftales 
undertiden, at lejer i en indledende periode får adgang til det 
lejede med henblik på indretning og istandsættelse. Såfremt ad-
gangen til lokalerne alene gives til sådanne formål, foreligger 
der i denne periode ikke et lejeforhold, men det skyldes da, at 
lejerens brugsret er begrænset. Hvis lokalerne overlades til leje-
ren til anvendelse uden indskrænkning, så lejeren kan flytte del-
vis ind, er der tale om leje, selv om formålet med overladelsen er 
istandsættelse.

En aftale om vederlagsfri udvidelse af det lejede med yderli-
gere, typisk sekundære rum må normalt betragtes som en aftale 
om ændring af det lejede og altså en lejeaftale. Der er dog prin-
cipielt ikke noget i vejen for, at der i forbindelse med et lejemål 
om primære lokaler indgås en aftale om vederlagsfrit lån af se-
kundære lokaler, typisk depotrum. Hvis adskillelsen af de to af-
taler er klar, vil den vederlagsfri overladelse ikke være omfattet 
af lejelovgivningen.

Terminerne for erlæggelse af vederlaget er ikke i sig selv afgø-
rende for, om der foreligger leje. Der kan således være tale om et 
engangsvederlag, f.eks. i forbindelse med salg af en ejendom.

U 2003.2171 V: I 1993 blev en ejendom solgt, og en del af købesummen 
berigtigedes ved, at sælgeren fik livsvarig bopælsret i en del af ejen-
dommen. I december 1997 flyttede sælgeren til en ældrebolig, men 
nægtede at lade bopælsretten aflyse, idet hun stadig håbede på at 
komme tilbage til ejendommen, skønt hun fra februar 1999 var til-
meldt folkeregisteret på ældreboligens adresse. Landsretten udtalte, 
at sælgeren måtte anses for at have opgivet sin bopælsret, og at for-
holdet derfor måtte sidestilles med den situation, der er omhandlet i 
lejelovens § 93, stk. 1, litra d. Køberens påstand om aflysning af bo-
pælsretten blev derfor taget til følge.

2. Se Krag Jespersen 1, s. 59.
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U 1977.343 V: Antaget, at en ejendomssælgers forbeholdte boligret 
uden særskilt løbende vederlag var vederlagt gennem salgssummen 
og omfattet af lejelovgivningen.

U 1978.834 V: Sælger havde efter skødet ret til beboelse i to måneder 
efter overtagelsesdagen mod betaling af et månedligt beløb. Brugs-
forholdet ansås ikke for omfattet af lejelovgivningen. Dette beroede 
imidlertid på forholdets karakter af et sammensat retsforhold, se af-
snit 1.1.6.

Det er ikke afgørende, om vederlag beregnes som et fast måned-
ligt beløb, eller beregnes efter lejers økonomi, f.eks. efter omsæt-
ning, eller efter visse af udlejers udgifter, f.eks. refusion af udgif-
ter til skatter, renholdelse, vedligeholdelse osv.

1.1.3. Varighed
Der stilles næppe krav om en vis mindste tidsmæssig udstræk-
ning og i hvert fald ikke om uafbrudt brug.3 Hvor brugen er 
overladt på enkelte af ugens dage eller enkelte af døgnets timer, 
kan der således godt foreligge et lejemål, selv om brugen på de 
øvrige dage eller timer er overladt til andre eller udøves af eje-
ren selv.

U 1954.1026 Ø: Lejeloven anvendelig i et tilfælde, hvor lokaler var 
udlejet til danseundervisning i tidsrummet 15.30-24.00, mens ejeren 
selv brugte lokalerne om formiddagen.

U 1959.581 Ø: Lejeloven anvendelig i et tilfælde, hvor lokaler var 
overladt til lejeren til brug to gange ugentlig og kun i vinterhalvåret.

Om enkeltstående meget kortvarig benyttelse, se:

Fuldmægtigen 1960.15 V: Udlejning af en hal for en enkelt dag med 
henblik på et reklameshow. Vestre Landsret fandt »efter lejemålets ka-
rakter, herunder begrænsningen i tid til en enkelt dag«, at lejemålet 
ikke henhørte under lejelovens bestemmelser. Krag Jespersen 1, s. 64 
antager, formentlig med rette, at den generelle henvisning til lejefor-

3. Krag Jespersen 1, s. 63-66. Modsat antages i Kallehauge og Blom I, s. 39, at loven ikke 
omfatter enkeltstående lejemål, hvorved forstås meget kortvarig og tidsbegræn-
set benyttelse.
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holdets karakter må indebære, at den tidsmæssige udstrækning ikke 
var tilstrækkelig til at holde forholdet uden for lejebegrebet og leje-
lovgivningen.

Leje af værelse i pensionat eller på hotel er som følge af en særlig 
lovhjemmel holdt uden for lejelovgivningen, jf. lejelovens § 1, 
stk. 3, 1. led. Det samme gælder leje til ferie eller fritidsmæssige 
forhold, hvis lejeaftalen er indgået den 1. juli 2015 eller senere, jf. 
bestemmelsens 2. led, se afsnit 1.2.3.

1.1.4. Brugsforhold med væsentlige ejermomenter
Visse tilfælde af brug mod vederlag beror på ejerrettigheder, der 
i så væsentligt omfang påvirker retsforholdet, at forholdet ved 
en helhedsbedømmelse anses for at falde uden for lejeloven.4 

U 1963.392 H med kommentarer af Spleth i U 1963B.247: Sagen angik 
fastsættelse af boligafgift i en privat andelsboligforening. Forholdet blev 
ikke anset for omfattet af lejelovgivningen. Det fremhæves i kom-
mentaren, at afgørende var det forhold, at andelshaverne som med-
lem af andelsboligforeningen havde økonomiske rettigheder og for-
valtningsbeføjelser, der indebar, at brugsretten ikke kunne anses som 
leje, der var omfattet af lejelovgivningen. Se også TBB 2011.140 V om 
nogle personer, der var flyttet ind i et byggeri, som mod forventning 
ikke blev overtaget af en andelsboligforening. De pågældende havde 
ikke opnået status som lejere og var derfor forpligtede til at fraflytte 
mod tilbagebetaling af deres indskud.

Utr. Ø retsforlig af 10. oktober 1990 (B-565-89): En andelshaver i en 
andelsboligforening med brugsret til et erhvervslokale anlagde sag 
mod andelsboligforeningen med krav om nedsættelse af boligafgif-
ten bl.a. efter erhvervslejelovens § 5. Heri fik han medhold ved bolig-
retten, men efter tilkendegivelse fra landsretten blev sagen forligt 
med frifindelse af andelsboligforeningen. I tilkendegivelsen anføres, 
at lejelovens beskyttelsesregler ikke finder anvendelse, og at dette har 
baggrund i, at stiftelse sker på grundlag af et budget, hvor andelsha-
verne indbyrdes forpligter sig til at betale afgifter bestemt af, hvad 
der er nødvendigt for at dække udgifterne. Andelshaverens retsstil-

4. Se Krag Jespersen 1, s. 53-57. Et andet spørgsmål er, om lejeloven i visse situationer 
kan anvendes analogt på sådanne retsforhold. Se herom i Kallehauge og Blom: II, s. 
231 f., Grubbe, s. 27 f., Blok: Ejerlejligheder, s. 638, Kallehauge i U 1971B.86 og Grub-
be i TBB 2001.103.
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ling beror på den almindelige obligationsret, herunder aftaleretten og 
foreningsretten.

U 1997.1588/1 Ø: Tre brødre ejede i fællesskab en ejendom, hvor den 
ene drev en forretning, og de to boede. Den tredje bror påstod de to 
medejere dømt til at gennemføre en lejeregulering. Den del af påstan-
den, der vedrørte anerkendelse af lejens størrelse, henvistes til bolig-
retten, jf. lejelovens § 107. Afgørelsen er overraskende og muligvis 
forkert. Resultatet skyldes formentlig ønsket om at lade lægdommere 
medvirke ved afgørelsen om vederlaget.

U 2001.1935 Ø: Erhvervelse af en andel i et boligselskabs grundfond 
var en betingelse for medlemskab og brugsret til en bolig. Medlem-
skabet medførte stemmeret på generalforsamlingen. Ejerandelen var 
imidlertid minimal og ejerbeføjelserne begrænsede, idet visse beslut-
ninger krævede godkendelse af et alment boligselskab, som også 
havde ret til selskabets overskud i tilfælde af opløsning. Efter en sam-
let vurdering fastslog landsretten, at ejendomsret og ejerbeføjelser 
havde et så beskedent omfang, at retsforholdet var et lejeforhold og 
omfattet af lejeloven. Bl.a. som følge heraf var en voldgiftsbestemmel-
se ugyldig.

TBB 2010.750 Ø: En person F, der ejede aktier i det boligaktieselskab, 
som ejede ejendommen, flyttede sammen med en anden person M i 
den lejlighed, som F qua sin aktiebesiddelse havde brugsret til. I 1994 
overdrog F sine aktier i det udlejende selskab til sin søn, men forblev 
boende i lejligheden sammen med M. F og M ophævede samlivet 
nogle år senere, og ved en landsretsdom blev M tillagt ret til fremover 
at bebo lejligheden alene. M’s søn flyttede i 2005 ind i lejligheden 
sammen med M, der led af begyndende demens. I 2007 flyttede M på 
plejehjem, og sønnen fremsatte herefter krav om, at han havde ret til 
at fortsætte lejemålet efter sin mor i medfør af lejelovens § 76, jf. § 75. 
Da landsretten i 2002 havde konstateret, at relationen mellem F’s søn 
og M var omfattet af lejelovgivningen, og da M’s søn afledte sin ret fra 
M, var dette forhold også en lejeaftale. M’s søn kunne derfor fortsætte 
lejemålet.

U 2011.1505 Ø: Et selskab, B, der rådede over 171 boliger opført af 
KAB, anlagde sag mod Grundejernes Investeringsfond, I, med på-
stand om, at B ikke var omfattet af boligreguleringsloven, da retsfor-
holdet mellem B og medlemmerne ikke var reguleret af lejeloven, 
men af andelsboligloven. For hver bolig var der udstedt et grund-
fondsbevis på 2.000 kr. for små boliger og 2.500 kr., der ikke havde 
været reguleret siden stiftelsen af B i 1921. Indehaveren af et grund-
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fondsbevis ejede en andel i B’s grundfond, og andelen var knyttet til 
en bestemt bolig i B. Efter vedtægterne kunne værdien af eventuelle 
forbedringer kræves godtgjort ved overdragelse af en bolig, men 
højst med 220.000 kr. for de små boliger og 270.000 kr. for de store. 
Efter en samlet vurdering fandt landsretten, at B måtte sidestilles med 
de boligfællesskaber, der er omfattet af andelsboligloven. Landsret-
ten lagde navnlig vægt på, at beboerne gennem boligfællesskabet 
(boligselskabet) udøver alle de i praksis forekommende ejerbeføjelser 
over boligerne, at der efter forarbejderne til andelsboligloven ikke er 
krav om, at deltagerne i et boligfællesskab ejer en andel af boligfæl-
lesskabets formue, at begrænsningerne i beboernes ejerandele og ejer-
beføjelser ikke modsvares af ejerandele eller egentlige ejerbeføjelser 
hos andre end boligfællesskabet, og at beboerne i B i lighed med be-
boere i andelsboligforeninger har adgang til at få godtgjort værdien af 
forbedringer i boligen i forbindelse med overdragelse.

Som andre eksempler på tilfælde, hvor brugsret mod vederlag 
er uden for lejelovgivningen på grund af ejermomenter, kan 
nævnes boligaktieselskaber, boliganpartsselskaber, forhold, der 
beror på interessentskab eller sameje (anpartsboliger), og også 
de mere særegne boligkommanditselskaber og partsobligations-
lejligheder.

1.1.5. Leasing
Leasing er ikke entydigt defineret, men bruges som samlebeteg-
nelse for nogle brugsforhold med særlige momenter. Operatio-
nel leasing er et brugsforhold, som oftest om driftsmateriel, hvor 
materiellet stilles til rådighed med mandskab til betjening af det. 
Finansiel leasing er et brugsforhold med finansielt formål, og 
anvendelsen er udbredt ved fast ejendom til erhvervsvirksom-
hed.

De vigtigste typer af finansiel leasing ved fast ejendom er føl-
gende:

Sale and lease back: En ejer af en ejendom, der selv bruger ejen-
dommen helt eller delvis, sælger ejendommen til et leasingsel-
skab og leaser den samtidig, således at han fortsætter som bru-
ger. Formålet er her finansiering, således at ejeren frigør den 
kapital, som han havde bundet i ejendommen.

Projektleasing: Brugeren har typisk ikke på forhånd ejet ejen-
dommen, men har ladet udarbejde et byggeprojekt, som finan-
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sieres ved, at leasingselskabet erhverver grunden og opfører 
byggeriet som bygherre med henblik på at lease ejendommen til 
brugeren. Det vil her normalt være brugeren, der beslutter mu-
lige forandringer, tillæg og fradrag til byggeriet, alt mod tilsva-
rende reguleringer af vederlaget.

Anden finansiel leasing: Kan forekomme, hvor en bruger ønsker 
at erhverve en ejendom med henblik på egen brug, men vælger 
finansiering ved leasing, således at leasingselskabet på hans an-
modning erhverver ejendommen med en forhåndsaftale om 
herefter at lease den til ham.

I alle disse tilfælde etableres der et brugsforhold, som ligner 
leje. De karakteristika, der adskiller leasing fra leje, er følgende: 

Det er brugeren, der tager initiativet til leasingselskabets er-
hvervelse af ejendommen, og ved byggeri er det normalt bruge-
ren, der – ofte med beføjelser som en bygherres – har afgørende 
indflydelse på udformningen og indretningen. Erhvervelsen sker 
derfor normalt efter en forhåndsaftale med brugeren om leasing.

Begrundelsen for og formålet med aftalekomplekset er alene 
finansiering.

Vederlaget beregnes efter principper, der beror på den aftalte 
finansieringsform. Der er normalt tale om en afkastkontrakt, 
hvor leasingtageren ud over leasingydelsen afholder alle drifts-
omkostninger ved ejendommen, har overtaget alle vedligehol-
delsesforpligtelser osv. Leasingydelsen bestemmes ikke af mar-
kedslejen for tilsvarende lokaler i kvarteret, men af renteniveau-
et, finansieringsmåden og størrelsen af den investering, som 
leasingselskabet skal finansiere, se således Gade i U 1993B.105. 
Leasingselskabet vil normalt kunne finansiere investeringen på 
forskellige måder med betydelig effekt på den løbende finansie-
ringsudgifts størrelse og regulering. Det kan være finansiering i 
realkredit med fast forrentning eller med rentetilpasning, finan-
siering i pengeinstitut, normalt med fast eller variabel rente re-
guleret efter den almindelige udlånsrente, eller finansiering ved 
udlandslån med regulering efter valutakurs og tillige efter ren-
teniveauet for pengeinstitutlån i den pågældende valuta. Det er 
sædvanligt, at brugeren kan vælge mellem flere af disse forskel-
lige finansieringsmåder mod at tage risikoen for rente- og valu-
taregulering, der ofte er et vilkår for de forholdsmæssigt billige-
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re finansieringsformer. På denne måde er det altså ofte bruge-
ren, der bestemmer leasingydelsens størrelse. Det er også ofte 
brugeren, der bestemmer størrelsen af den investering, der skal 
finansieres. Det forekommer ved projektleasing, i kraft af at bru-
geren kan beslutte forskellige merydelser til byggeriet mod et 
vilkår om, at leasingydelsen reguleres efter den endelige anskaf-
felsessum, når byggeregnskab foreligger. Og det forekommer 
ved sale and lease back, i kraft af at brugeren kan beslutte for-
skellige salgssummer mod et vilkår om, at leasingydelsen be-
regnes på grundlag af den valgte salgssum.

Brugeren har ofte ret til at købe ejendommen af leasingselska-
bet på et tidspunkt og på vilkår, der er fastlagt på forhånd. Som 
følge af de nævnte særlige karakteristika, der adskiller leasing 
fra leje, vil en samlet helhedsbedømmelse kunne føre til at anse 
forholdet for så forskelligt fra leje, at det ikke er omfattet af leje-
lovgivningen. Brugsforholdet til lokaler er nok et ikke uvæsent-
ligt element i en leasingkontrakt, men dette forhindrer ikke, at 
retsforholdet anses for at falde uden for lejeloven, henset til det 
finansieringsformål og den afkastberegning, som er leasingkon-
traktens raison d’être.

Det er ikke uforeneligt med denne opfattelse, at en leasingaf-
tale – der jo angår et brugsforhold – indeholder bestemmelser 
svarende til dem, man ser i lejeaftaler om brugens omfang, ved-
ligeholdelse, fraflytning osv. Dette ses også i andre tilfælde, hvor 
brugsret mod vederlag anses at falde uden for lejelovgivningen, 
f.eks. i retsforholdet mellem en andelshaver og en andelsbolig-
forening.

Det er klart, at parterne ikke blot ved at vælge en anden beteg-
nelse end leje for deres kontrakt kan ændre dens karakter. Afgø-
relsen af, hvorledes en sådan brugsret til lokaler, som indgår i en 
leasingkontrakt, skal kvalificeres, må bero på en konkret analyse 
af den enkelte aftale.

Højesteret har taget stilling til spørgsmålet om lejelovgivnin-
gens anvendelse på leasingforhold i en ledende dom, der i det 
væsentlige følger de anførte synspunkter:5

5. Se Krag Jespersen 1, s. 45-47, Grubbe, s. 33-38, og Karin Laursen, 2. udg., s. 24-26. Se 
også GD 2003/34 Ø.
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U 1999.401 H: Et selskab, der drev hotelvirksomhed fra leasede ejen-
domme, fik ikke leasingydelsen nedsat efter det lejedes værdi, da lea-
singaftalerne efter en helhedsvurdering med hensyn til rettigheder og 
forpligtelser adskilte sig så væsentligt fra sædvanlige aftaler om er-
hvervslejemål, at de faldt uden for den dagældende erhvervslejeregu-
leringslov. Højesteret fremhæver i begrundelsen, at aftalerne gav ho-
telselskabet brugsret til ejendommene mod vederlag, men at der 
imidlertid var følgende særlige forhold: Arrangementet skyldtes ho-
telselskabets initiativ, og ydelsen var beregnet efter den finansiering, 
der var nødvendig for at anskaffe og indrette hotellerne efter selska-
bets ønske. Ydelserne var ikke fastlagt efter det lejedes værdi, men 
efter forrentning og nedskrivning af investeringen. Hotelselskabet 
kunne bestemme den løbende finansiering og dermed ydelsernes 
størrelse. Hotelselskabet havde efter en uopsigelighedsperiode ret til 
at købe ejendommene til den nedskrevne værdi. Leasingselskaberne 
kunne kun sælge med hotelselskabets samtykke, og hotelselskabet 
havde en række væsentlige ejerpligter og -beføjelser. Ud over disse 
forhold, som Højesteret fremhæver, kan man pege på følgende om-
stændigheder, der fremgår af faktum: Hotelselskabet havde risikoen 
for byggerierne, herunder forsinkelse og faktiske mangler. Al vedli-
geholdelse og fornyelse påhvilede hotelselskabet. I tilfælde af brand 
bortfaldt aftalen ikke, men hotelselskabet skulle fortsat betale leasing-
ydelser og havde ret til at få hotellet genopført. Ved misligholdelse 
skulle der foretages en opgørelse, hvori bl.a. indgik ikke forfaldne 
leasingydelser til diskonteret værdi. Efter afsigelsen af denne dom må 
U 1994.330 Ø anses for urigtig.

Se tillige U 1993.657 H (U 1992.642 V), der angik et tilfælde af sale and 
lease back. Lejeren krævede lejenedsættelse efter det lejedes værdi, og 
udlejeren bestred ikke, at forholdet var omfattet af lejelovgivningen.

1.1.6. Sammensatte og atypiske kontraktsforhold
Brugsret til fast ejendom mod vederlag kan forekomme i sam-
menhæng med andre rettigheder i retsforhold, som ikke umid-
delbart fremtræder som lejeaftaler. På grund af lejelovens præ-
ceptive bestemmelser og med henblik på udfyldning af aftalen 
med lovens deklaratoriske bestemmelser er det i sådanne tilfæl-
de vigtigt at afgøre, om retsforholdet – uanset hvordan det er 
benævnt i aftalen – må anses som en lejeforhold, der er omfattet 
af loven.

Problemet opstår navnlig, når der er tale om sammensatte 
kontraktforhold, dvs. tilfælde, hvor aftalen angår såvel brugsret 
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til fast ejendom som et andet retsforhold, som f.eks. køb, entre-
prise, personligt arbejde eller brugsret til løsøre. Når brug af hus 
eller husrum indgår i kontrakten, bør der anlægges en helheds-
bedømmelse, og fører den til, at overladelse af brugsret til loka-
ler mod vederlag er aftalens væsentligste moment, må aftalen i 
dens helhed anses for omfattet af lejelovgivningen.6

Helhedsbedømmelsen forudsætter, at der foretages en kon-
kret analyse af kontrakten. Parterne kan selvsagt ikke blot ved at 
vælge en anden betegnelse end leje bringe retsforholdet uden 
for den regulering, som følger af lejelovgivningen. Dette er 
blandt andet en følge af de talrige præceptive lejelovsregler. 
Hvis hovedparten af vederlaget erlægges for brugsret til lokaler, 
eller det på andet grundlag, som f.eks. forhandlingerne om ind-
gåelsen af aftalen, kan påvises, at det væsentligste moment er 
brugsretten til lokaler, må forholdet bedømmes som en lejeafta-
le, der er omfattet af erhvervslejeloven.

U 1946.1029 H: I forbindelse med etablering af samarbejde mellem to 
tandlæger, T1 og T2, overtog T2 et lokale i T1’s klinik og begyndte at 
arbejde som tandlæge der. Forhandlingerne om samarbejde brød 
imidlertid sammen, og der fandtes ikke at foreligge nogen bindende 
aftale mellem parterne. Aftalen om brug af en del af lejligheden kun-
ne ikke udskilles fra sammenhængen med det øvrige retsforhold, og 
aftalen var ikke omfattet af lejeloven.

GD 1998/11 Ø: En fremlejeaftale som led i kontorfællesskab mellem 
to advokater var ikke omfattet af lejelovgivningen.

TBB 1999.379 Ø: I forbindelse med en kommunes salg af en grund til 
alment byggeri var der indgået aftale om kommunens leje af lokaler 
til institution. Efter en samlet vurdering kunne lejeaftalen ikke beteg-
nes som en mindre del af et samlet kompleks af aftaler, der som hel-
hed faldt uden for lejelovgivningen. Et krav om lejenedsættelse var 
derfor omfattet af den dagældende erhvervslejereguleringslov.

Problemstillingen er også relevant for afgrænsning i forhold til 
en arbejdskontrakt, navnlig hvor en vicevært har tjenestebolig, 
se Krag Jespersen 1, s. 48:

6. Se Krag Jespersen 1, s. 37-49.
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TBB 2005.330/2 V: To ansatte blev i januar 2004 med 3 måneders var-
sel opsagt fra deres stillinger. De havde siden 1998 boet i en lejlighed 
i en ejendom, der var lejet af arbejdsgiveren, og i forbindelse med 
opsigelsen blev de anmodet om ved opsigelsesvarslets udløb at flytte 
og fjerne samtlige personlige effekter. De flyttede ikke og gjorde gæl-
dende, at lejemålet var omfattet af lejeloven. Arbejdsgiveren indgav 
herefter begæring til fogedretten om udsættelse ved en umiddelbar 
fogedforretning. Der var enighed om, at der ikke var betalt husleje 
siden 1998, og det fremgik af forklaringerne, at arbejdsgiveren havde 
betragtet lønnen og den manglende betaling af husleje som to sider af 
samme sag. Det blev herefter lagt til grund, at de ansatte havde bebo-
et lejligheden som led i deres ansættelse. Forholdet var herefter ikke 
omfattet af lejeloven. Fogedsagen blev derefter fremmet.

TBB 2001.73 Ø: En lejer var ansat som tømrer/snedker hos udlejeren 
med vederlagsfri tjenestebolig som en del af lønnen. Det væsentligste 
element i den sammensatte aftale var ansættelsesforholdet, og lejelo-
ven fandt derfor ikke anvendelse, jf. § 1, stk. 1.

Salg af en ejendom med brugsret forbeholdt for sælger i en be-
grænset periode vil efter en helhedsbedømmelse kunne falde 
uden for lejelovgivningen, hvorimod en længerevarende brugs-
ret kan indebære et lejeforhold:

U 1977.343 V: Ydelse af en livsvarig brugsret mod forudgående berig-
tigelse af vederlaget var omfattet af lejelovgivningen.

U 1978.834 V: Sælger havde efter skødevilkårene ret til at blive boen-
de på ejendommen i to måneder efter overtagelsesdagen mod beta-
ling. Brugsforholdet ansås for et led i overdragelsesvilkårene og kun-
ne ikke betegnes som lejemål.

Overladelse af bolig som led i forsorg eller lignende kan være 
uden for lejebegrebet:7

7. Se Rohde i Karnov 2018 (særtryk), s. 5, n. 2, III og s. 8, n. 15, samt Hans-Peter Jørgen-
sen i Juristen 1990, s. 341 f., navnlig s. 342, h.sp. Undertiden understøttes dette 
forhold af lejelovens § 2, stk. 1, og bestemmelser i særlovgivningen, som f.eks. 
integrationslovens § 4, stk. 1 og 2.
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TBB 2006.35 V: Lejeaftale om bolig, der var lejet for et år efter tilbud i 
medfør af servicelovens § 94, var ikke omfattet af lejeloven, selv om 
brugen var fortsat efter udløbet af den aftalte tidsbegrænsning.

U 2003.2447 Ø: En kvinde og hendes 3 børn blev i medfør af § 40, stk. 
2, nr. 4, i lov om social service indskrevet i familiepleje og anbragt i et 
hus. Husets ejer havde indgået aftale med kommunen om betaling for 
opholdet og om opsigelsesvarsel. Da kommunen bragte foranstalt-
ningen til ophør, gjorde kvinden gældende, at hendes boligforhold 
var omfattet af lejeloven. Retten fastslog, at boligforholdet i forbindel-
se med anbringelsen hos en plejefamilie i medfør af ovennævnte be-
stemmelse ikke er omfattet af lejeloven, og bestemte, at kvinden skul-
le sættes ud af boligen.

U 1997.1253 V: En familie, der var indkvarteret midlertidigt i en af 
Dansk Flygtningehjælps indkvarteringsboliger, og som betalte veder-
lag herfor, jf. bistandslovens § 31, stk. 2, var ikke beskyttet af lejeloven 
og kunne derfor ikke modsætte sig Dansk Flygtningehjælps krav om, 
at familien skulle fraflytte indkvarteringsboligen, når Flygtningehjæl-
pen kunne anvise anden permanent bolig. Sagen kunne gennemføres 
som umiddelbar fogedforretning.8

U 1959.945/1 Ø: En kvinde, der havde fået en lejlighed anvist som 
husvild, fandtes pligtig at fraflytte lejligheden, da hun efter det socia-
le udvalgs skøn ikke mere opfyldte betingelserne i forsorgslovens 
§ 279. Udsættelse kunne gennemføres ved en umiddelbar fogedfor-
retning.

1.1.7. Fremleje
Et fremlejeforhold adskiller sig begrebsmæssigt kun fra et leje-
forhold, ved at grundlaget for udlejerens retlige råden er en leje-
ret. Fremleje er derfor omfattet af lejebegrebet og omfattet af le-
jelovgivningen, se lejelovens § 1, stk. 1.

Der forekommer undertiden tilfælde, hvor en ejer af en ejen-
dom ønsker at undgå, at lejelovgivningens regler om opsigelses-
beskyttelse og lejebegrænsning binder ham som ejer. Det kan 
ske, ved at han mellem sig selv og slutbrugeren etablerer et mel-
lemled som lejer og fremlejegiver, idet fremlejeforholdet kan 
bringes til ophør, ved at fremlejegiveren opsiger hovedlejemå-

8. Jf. integrationslovens § 12, stk. 6, 2. pkt.
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let, jf. TBB 2010.310 Ø. Sådanne arrangementer kan efter om-
stændighederne tilsidesættes som omgåelse af beskyttelsesreg-
lerne, jf. TBB 2011.386 Ø.9

I andre tilfælde kan en ejer, der selv er bruger af ejendommen, 
ønske at drage fordel af den beskyttelse, som lejelovgivningens 
regler om opsigelseshindring og lejebegrænsning giver. Det kan 
ske, ved at han sælger ejendommen til et selskab, som han selv 
har bestemmende indflydelse i, og som derefter lejer ejendom-
men ud til ham. Sådanne arrangementer er undertiden blevet 
tilsidesat som retlige arrangementer uden realitet:

TBB 2004.240 V: A og B boede i et hus, som de havde opført i 1985-86. 
I 1994 etablerede de et kommanditselskab, som de selv var eneste 
komplementarer i, mens deres datter var eneste kommanditist. De 
solgte ejendommen til kommanditselskabet og lejede derefter ejen-
dommen af selskabet for 54.000 kr. årligt. Selskabet fik tinglyst ad-
komst til ejendommen, men blev ikke registreret i Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen og ikke anerkendt af skattemyndighederne. Selskabet 
havde ingen bankkonti, og der kunne ikke fremlægges nogen regn-
skaber for selskabet. I 2001 blev ejendommen overtaget af en pante-
kreditor som ufyldestgjort panthaver. Pantekreditor opsagde lejemå-
let i medfør af lejelovens § 83, litra f (nu g), men A og B gjorde indsi-
gelse mod opsigelsen. Derefter blev ejendommen solgt, og køberen 
anlagde boligretssag om opsigelsen samt varslede forhøjelse af lejen 
til ca. 125.000 kr., jf. boligreguleringslovens § 29 c. Forhøjelsen blev 
godkendt af huslejenævnet og derpå indbragt for boligretten af A og 
B med påstand om frifindelse. Landsretten fastslog, at A og B ikke 
havde løftet bevisbyrden for, at der var tale om et reelt lejeforhold 
mellem dem og selskabet. Lejekontrakterne måtte herefter betragtes 
som nulliteter. På baggrund af, at pantekreditor havde sagt op under 
henvisning til lejeloven, at A og B faktisk var blevet boende på ejen-
dommen efter køberens overtagelse, og at køberen i sine påstande 
havde henvist til lejeloven, måtte spørgsmålet om fraflytning og leje-
fastsættelse afgøres efter lejelovens almindelige regler. Opsigelsen 
fandtes berettiget, og lejen blev i overensstemmelse med en enig bo-
ligrets afgørelse efter besigtigelse fastsat til 102.000 kr.

I øvrigt henvises om fremleje af boliglejemål til kapitel 4.2.2, 
4.3.2 og 4.4.

9. Se endvidere kapitel 1.2.3 om lejelovens § 1, stk. 1.
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1.2. Lokaliteter og anvendelse
1.2.1. Hus eller husrum
Lejeloven omfatter kun leje af »hus eller husrum«, jf. § 1, stk. 1.10 

Rummene skal være beliggende i fast ejendom »hus og hus-
rum«, og lokaler i en båd må således antages at falde uden for 
lejelovgivningen.11 

Leje af ubebyggede grunde er også uden for lejeloven. Såfremt 
lejemålet omfatter både lokaler og grund, må det bero på en hel-
hedsbedømmelse, om kontraktforholdet anses omfattet af leje-
loven eller anses at falde udenfor. Det må endvidere kræves, at 
der er tale om en bygning, der opfylder visse minimumskrav. 
Lejemål om skure, carporte og tilsvarende kan af den grund fal-
de udenfor.12

U 1946.1017 Ø: Antaget, at spørgsmålet om ophør af to lejekontrakter, 
den ene om en grund, den anden om nogle på grunden værende byg-
ninger, henhørte under boligretten, da lejemålet måtte betragtes som 
en helhed.

U 1954.973 H: Et kontor og udsalgsskur på 5 m2 oprindeligt forsynet 
med hjul, men efterhånden »groet fast«, samt et halvtagsskur på 14 
m2 fandtes efter lejeforholdets hele karakter og skurenes beskaffen-
hed ikke at kunne betragtes som omfattet af lejeloven.

VLT 1955.120: Esbjerg havn H havde udlejet et areal til L1, der havde 
fremlejet til F. F havde på arealet opført først et træhus og senere med 
samtykke af H og L1 et stenhus, hvorfra han drev sit erhverv. L1 over-
drog sine rettigheder til L2, der opsagde F. Fremlejemålet ansås ikke 
som et lejemål angående hus eller husrum. F’s væsentlige interesse i 
at fortsætte sit erhverv fra stenhuset kunne ikke bringe forholdet ind 
under lejeloven.

U 1963.876 Ø: Lejemålet omfattede to taxaholdepladser og en parke-
ringsplads for seks biler tillige med kontorlokaler i en 7 m2 stor træ-

10. I erhvervslejeloven anvendes udtrykket »lokaler«, jf. § 1. Det må formodentlig 
opfattes som synonymt med »hus eller husrum«. Der er ikke i forarbejderne til 
loven nogen forklaring på, hvorfor man fra lovgivers side har valgt et andet 
udtryk i erhvervslejeloven.

11. Se Krag Jespersen 1, s. 26-28.
12. Se Krag Jespersen 1, s. 29 f.
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bygning, et telefonrum på 4 m2 og et værelse på 13 m2 i en kælder. 
Lejeloven fandtes anvendelig.

GD 1998/24 Ø: Leje af en carport var ikke omfattet af lejeloven.

TBB 1998.93 Ø: Aftale i en erhvervslejekontrakt om brugsret til et 
grundareal på den anden side af vejen var ikke omfattet af lejeloven.

Krav om, at det lejede skal angå lokaler, er antaget at indebære, 
at lejemålet skal omfatte mindst et helt lokale. Såfremt der udle-
jes f.eks. et halvt lagerlokale, hvor afgrænsningen er markeret 
med en streg på gulvet, vil forholdet formentlig ikke være om-
fattet af lejeloven. Typiske eksempler på denne problemstilling 
er parkeringspladser i parkeringskældre og lejeaftaler om shop-
i-shop. De sidste betegner en ordning, som man bl.a. kan se i 
stormagasiner og butikscentre, hvor der udlejes en stand, der 
kan være afgrænset af en disk eller lignende, men uden at være 
udskilt som et selvstændigt rum. Der er kun meget lidt retsprak-
sis, og retsstillingen er næppe afklaret.13

U 1991.75 Ø: Lejeloven omfattede ikke lejemål om en parkeringsplads 
i en p-kælder, der var afgrænset fra de øvrige parkeringspladser med 
en afstribning i gulvet.

U 2001.2331 H (U 1999.2107 Ø): Sagen angik en tvist om beregning af 
omkostningsbestemt leje i en ejendom med parkeringskælder, hvor 
de enkelte pladser, der var lejet ud, alene var fysisk afgrænset ved 
søjler og i øvrigt blot markeret ved et nummer malet på væggen. 
Spørgsmålet var, om parkeringspladserne skulle indgå i fordelingen 
af udgifter m.v. på lige fod med sædvanlige erhvervslejemål i byg-
ningen. Boligretten havde lagt vægt på, at parkeringskælderen som 
sådan var afgrænset bl.a. ved en aflåselig gitterlåge, og at der derfor 
var sket udleje af »hus eller husrum«. Landsretten fandt derimod, at 
en brugsret til en del af kælderens areal uden særskilt bygningsmæs-
sig afgrænsning ikke var omfattet af lejelovgivningen og derfor ikke 
skulle indgå i fordelingen. Højesterets flertal lagde ikke vægt på dette 
kriterium, men afgjorde tvisten ud fra andre overvejelser. En dissen-
tierende dommer bemærkede, at det ikke var afgørende for afgørel-

13. Se Krag Jespersen 1, s. 30-31.
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sen, om udlejningen af de enkelte parkeringspladser ikke var omfat-
tet af lejelovgivningen.

Om parkeringsanlæg i øvrigt, der udlejes som en helhed, se

Utr. V af 17. maj 1982: Aftale om leje af et parkeringsanlæg med 46 
underjordiske garager og servicestation med kiosk som et hele anset 
for omfattet af lejeloven.

1.2.2. Beboelseslejlighed og enkeltværelse
Lejelovgivningen anvender begreberne »beboelseslejlighed« og 
»enkelte værelser til beboelse«, »enkeltværelser til beboelse« el-
ler »enkeltværelser«.14

Begreberne er ikke defineret i loven,15 men efter retspraksis 
forstår man ved en beboelseslejlighed lokaliteter til beboelse 
med selvstændigt køkken, normalt med indlagt vand og afløb.16 
Det er vistnok ikke en betingelse, at lokaliteterne har egen ind-
gang, og i hvert fald ikke at de har eget toilet. Definitionen sigter 
til en fysisk afgrænset enhed, men et lejemål om en del af en så-
dan fysisk enhed kan være et lejemål om en beboelseslejlighed, 
hvis lejeretten omfatter eksklusiv brugsret til beboelsesrum og 
køkkenfaciliteter. Hvis lejeretten kun omfatter et værelse med 
brugsret til køkkenfaciliteter fælles med andre, er et lejemål om 
en del af lejligheden et lejemål om enkeltværelse (med adgang 
til køkken).

U 1981.74 H: En lejlighed, hvis værelser hidtil havde været udlejet 
som enkeltværelser med køkkenadgang, blev udlejet, for så vidt an-
går samtlige værelser, til 3 personer, og da en af disse flyttede, ind-
trådte 2 andre personer i hans sted. Da ejeren senere opsagde lejemå-

14. Se lejelovens § 3, stk. 1, og § 5, stk. 2, samt boligreguleringslovens § 4, stk. 4, og 
kapitel V, overskriften. I boligreguleringslovens kapitel VII anvendes begrebet 
»bolig«, der er defineret som »boliger med køkken«, jf. § 45, stk. 1. Et enkeltvæ-
relse er ikke en bolig, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og en bolig er således formentlig 
synonymt med en »beboelseslejlighed«.

15. I almenlejelovens § 1, stk. 4, er enkeltværelser defineret som »et eller flere bebo-
elsesrum uden eget køkken, som alene lejeren og dennes husstand disponerer 
over«.

16. Se Dons og Kier, s. 28, Værum: Den lejeretlige regulering af enkeltværelser, s. 12-
14, Rohde i Karnov 2018 (særtryk), s. 8, n. 22, punkt II.B, og Spleth i U 1953B.181.
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let, protesterede lejerne under henvisning til, at de i forening havde 
lejet lejligheden og herefter var beskyttet af lejelovens opsigelsesbe-
grænsninger. Det antoges, at lejemålet angik en lejlighed, og at lejerne 
herefter ikke havde kunnet opsiges som sket.

U 1977.371 V: Sagen angik en beboelseslejlighed, der bestod af 3 væ-
relser, entré, køkken og toilet og lå i en kommune, hvor boligregule-
ringslovens kapitel VII om benyttelse af boliger ikke gjaldt. Lejlighe-
den blev annonceret til leje som klubværelser og udlejet ved 3 leje-
kontrakter, der hver omfattede et af lejlighedens værelser samt ad-
gang til køkken og toilet. Lejeaftalerne blev indgået med få dages 
mellemrum og med samme lejer. Huslejenævnet traf afgørelse om, at 
lejemålene måtte anses som omfattende en samlet selvstændig lejlig-
hed og ikke 3 enkeltværelser, og at den samlede leje herefter skulle 
nedsættes. Retten fastslog, at udleje af en hidtidig beboelseslejlighed 
som enkeltværelser ikke kræver bygningsmæssige ændringer. Udleje 
med køkkenadgang af rummene i en hidtidig beboelseslejlighed 
fandtes således ikke i sig selv at kunne betegnes som udleje af en lej-
lighed, uanset om udlejning sker til samme eller forskellige lejere. 
Herefter blev sagen hjemvist til huslejenævnet til fornyet behandling.

U 1969.806 Ø: Sagen angik nogle etværelses beboelser i en nyopført 
ejendom, der var udlejet som enkeltværelser. Ved genudlejning af en 
af beboelserne blev lejen forhøjet uden huslejenævnets godkendelse, 
hvilket forudsatte, at der var tale om et enkeltværelse. Lejeren kræve-
de lejen sat ned til den oprindelige årsleje med tillæg af eventuelle 
skatter og afgifter, hvilket forudsatte, at der var tale om en lejlighed. 
Da de udlejede lokaler havde egen indgang og eget toilet og i det hele 
– også for så vidt angik køkkenforholdene – var egnet til at tjene som 
selvstændig bolig for en enlig person med egen husholdning, fandtes 
de at være omfattet af lejelovens regler om lejligheder, og da nævnet 
ikke havde godkendt lejeforhøjelsen, blev lejen sat ned.

1.2.3. Anvendelse til beboelse
Lejeloven gælder kun lejemål om lokaler, der skal anvendes helt 
eller delvis til beboelse. Hvis de udelukkende skal anvendes til 
andet end beboelse, er de omfattet af erhvervslejeloven, jf. den-
nes § 1, stk. 1, og dermed ikke af lejeloven, jf. dennes § 2, stk. 4.17 

17. For lejeaftaler, der er indgået før erhvervslejelovens ikrafttræden 1. januar 2000, 
gælder lejelovens regler dog fortsat i visse henseender, jf. erhvervslejelovens 
§ 89, stk. 1 og 2, og visse af erhvervslejelovens regler er ikke sat i kraft for disse 
lejemål, jf. erhvervslejelovens § 89, stk. 3-7.
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Det er i denne sammenhæng uden betydning, hvorledes de en-
kelte dele af lejemålet skal anvendes; selv om visse af de udleje-
de lokaliteter er fysisk adskilt fra de øvrige og alene anvendes til 
andet end beboelse, er hele lejemålet som udgangspunkt omfat-
tet af lejelovens regler som et blandet lejemål. I sådanne tilfælde 
er lejemålet i forhold til reglerne om lejefastsættelse dog omfat-
tet af erhvervslejelovens regler for så vidt angår de lokaler, der 
udelukkende anvendes til andet end beboelse, se afsnit 1.2.4.

Anvendelse til andet end beboelse kaldes af praktiske grunde 
ofte for anvendelse til erhverv, men det må herved huskes, at 
denne betegnelse i denne sammenhæng også omfatter anven-
delse til f.eks. børneinstitutioner, religiøse forsamlinger og an-
dre formål, der i andre sammenhænge ikke betegnes som er-
hverv.18 

Det er den aftalte, ikke den faktiske anvendelse, der er afgø-
rende, jf. TBB 2004.11 Ø. Det fremgår af ordlyden i erhvervsleje-
lovens § 1, »er udlejet til«. Det fremgår endvidere af lovforsla-
gets bemærkninger til denne bestemmelse, at man ændrede ord-
valget i den tidligere bestemmelse i erhvervslejereguleringslo-
vens § 1, »anvendes til« for at bringe ordlyden i bedre overens-
stemmelse med forståelsen af bestemmelsen.19 

I tilfælde, hvor det lejede efter aftalen skal anvendes til andet 
end beboelse, er lejeforholdet således omfattet af erhvervslejelo-
ven, selv om lejeren rent faktisk undlader at benytte denne mu-
lighed og i stedet anvender lokalerne til beboelse. Se hertil:

Utr. Ø 5. maj 1980 (17. afd. 313-79): Ved beregning af omkostningsbe-
stemt leje for et lejemål med tilladelse til delvis erhvervsanvendelse 
blev denne mulighed taget i betragtning, selv om lejeren rent faktisk 
ikke udnyttede den. Fremhævet i præmisserne, at det lejede lovligt 
kunne anvendes til erhverv, og at kontrakten var i overensstemmelse 
hermed, og at L ikke ved at undlade at benytte sig af erhvervsretten 
ensidigt kunne forrykke lejemålets status.

Såfremt lejeren tager lokaler, der er lejet til erhverv, i brug som 
bolig, og udlejer er bekendt med det, kan det efter omstændig-

18. Se Rohde i Karnov 2018 (særtryk), s. 9, n. 22, punkt II.D.
19. Se Folketingstidende 1999-2000, tillæg A, s. 990, og Grubbe, s. 40.
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hederne antages, at der er indgået en stiltiende aftale om æn-
dring af retsforholdet i overensstemmelse med den faktiske be-
nyttelse.

Utr. Københavns Byret 24. maj 1983 (EL 134/82): Sagen angik en ejen-
doms status som erhvervsejendom efter boligreguleringslovens § 4, 
stk. 2, 2. pkt. Ifølge BBR-registeret var betingelsen om 80 % anvendel-
se til erhverv opfyldt. Lejekontraktens bestemmelse om anvendelse 
var i overensstemmelse hermed, men udlejeren havde i brev indrøm-
met lejeren ret til at anvende det lejede til beboelse i et sådant omfang, 
at betingelsen om 80 % ikke var opfyldt. Ejendommen fandtes heref-
ter ikke at være en erhvervsejendom efter bestemmelsen.

Selv om den anvendelse, der er aftalt og faktisk udøves, er ulov-
lig i den forstand, at den er i strid med offentligretlige regler 
såsom bygningslovgivning, planlovgivning og lignende, må 
retsforholdet i overensstemmelse med aftalen være omfattet af 
erhvervslejeloven. Noget andet er, at sådanne offentligretlige 
regler kan indebære, at aftalen må bringes til ophør, eller at par-
terne eller den ene part forpligtes til at gennemføre fysiske for-
anstaltninger, således at den aftalte brug lovliggøres.

Det afgørende kriterium for afgrænsningen mellem lejeloven 
og erhvervslejeloven er således, om det lejede skal anvendes 
helt eller delvis til beboelse eller udelukkende til andet end be-
boelse. På to områder må begrebet »beboelse« overvejes nærme-
re. 

Det ene er udlejning af en feriebolig, hvor det må overvejes, 
om det fritidsmæssige formål med beboelsen gør, at det falder 
uden for begrebet »beboelse«, således at dette begreb kun gæl-
der helårsbeboelse. Dette blev reguleret ved lov i 2015, idet der i 
lejelovens § 1, stk. 3, om udlejning af hotelværelser til gæster 
blev indsat et nyt 2. led, hvorefter leje til ferie eller fritidsmæssi-
ge formål ikke er omfattet af lejeloven. Før lovændringen anto-
ges det med rette, at udlejning af ferieboliger var omfattet af le-
jelovgivningen.20 Ophold i en feriebolig er i lejelovgivningens 
forstand også beboelse, men det er sommerbeboelse, ikke hel-
årsbeboelse, jf. boligreguleringslovens § 50, stk. 1. Den nye be-

20. Se Krag Jespersen 1, s. 65 f.
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stemmelse gælder kun lejeaftaler indgået den 1. juli 2015 eller 
senere.21 Det er formålet, dvs. den aftalte anvendelse, der er af-
gørende for, om lejeforholdet undtages. Hverken lokalitetens 
lovlige status eller lejeforholdets varighed er afgørende, men 
hvis der er tvivl om det reelt aftalte formål, kan disse forhold 
indgå i en helhedsbedømmelse af retsforholdet. I lovforslagets 
bemærkninger til bestemmelsen anføres om varighed, at sæd-
vanligt ferieophold ikke overstiger i størrelsesordenen 6-8 uger. 
Udlejning til ferie eller fritidsformål er heller ikke omfattet af 
erhvervslejeloven, der kun omfatter udlejning til andet end be-
boelse, jf. erhvervslejelovens § 1, stk. 1, og en feriegæsts leje af et 
sommerhus i nogle uger af sommerferien er som nævnte leje til 
beboelse, selv om det er sommerbeboelse. 

Udlejning via Airbnb er beskrevet bl.a. på Airbnb’s hjemmesi-
de (airbnb.dk) ved de gældende almindelige vilkår således:

»1. Scope of Airbnb Services: 1.1 The Airbnb Platform is an online 
marketplace that enables registered users (»Members«) and certain 
third parties who offer services (Members and third parties who offer 
services are »Hosts« and the services they offer are »Host Services«) 
to publish such Host Services on the Airbnb Platform (»Listings«) and 
to communicate and transact directly with Members that are seeking 
to book such Host Services (Members using Host Services are 
»Guests«). Host Services may include the offering of vacation or other 
properties for use (»Accommodations«), single or multi-day activities 
in various categories (»Experiences«), access to unique events and lo-
cations (»Events«), and a variety of other travel and non-travel relat-
ed services.

8.2 Booking Accommodations: 8.2.1 You understand that a confirmed 
booking of an Accommodation (»Accommodation Booking«) is a lim-
ited license granted to you by the Host to enter, occupy and use the 
Accommodation for the duration of your stay, during which time the 
Host (only where and to the extent permitted by applicable law) re-
tains the right to re-enter the Accommodation, in accordance with 
your agreement with the Host.

21. Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 310 af 30. marts 2015 § 1, nr. 1, der ifølge § 5, 
stk. 1, trådte i kraft 1. juli 2015, hvilket ifølge bemærkningerne til lovforslaget 
indebærer, at den gælder aftaler indgået denne dag eller senere.
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8.2.2 You agree to leave the Accommodation no later than the check-
out time that the Host specifies in the Listing or such other time as 
mutually agreed upon between you and the Host. If you stay past the 
agreed upon checkout time without the Host’s consent (»Overstay«), 
you no longer have a license to stay in the Accommodation and the 
Host is entitled to make you leave in a manner consistent with appli-
cable law.«

Udlejning via airbnb må på denne baggrund formentlig falde 
uden for lejeloven efter en analogi til § 1, stk. 3, da forholdet må 
sidestilles med aftale mellem et hotel og dets gæster eller med 
udlejning til ferie eller fritidsformål.

Udlejning af boliger til andre midlertidige formål, f.eks. i for-
bindelse med genhusning eller udstationering, må derimod 
fortsat være reguleret af lejelovgivningen, da formålet her ikke 
kan siges at være ferie eller fritidsmæssigt.22

Det andet område er lejeaftaler, hvor lejeren skal bruge det 
lejede til at udleje det til beboelse. Slutbrugeren, fremlejetageren 
skal således bruge det lejede til beboelse, men lejeren skal bruge 
det til boligudlejning. Udlejningsvirksomhed er en form for er-
hvervsvirksomhed, og hvis lejeren efter aftalen udelukkende 
skal anvende det lejede til boligudlejning, er lokalerne »udeluk-
kende udlejet til andet end beboelse« og således som udgangs-
punkt omfattet af erhvervslejeloven. Som eksempel på et sådant 
retsforhold kan nævnes tilfælde, hvor en pensionskasse udlejer 
en beboelsesejendom til en kommune med henblik på, at kom-
munen fremlejer de enkelte boligenheder til boligsøgende.23 
Dette er også fastslået i retspraksis:

TBB 2003.334 B: Stuehuset til en gård blev i 1985 udlejet til en person 
til privat beboelse og med ret til fremleje, og i 1987 blev lejemålet 
overdraget en ny fysisk person som lejer. I 1989 godkendte udlejer, at 
lejemålet blev overdraget til et andelsselskab, hvis formål var at leje 
ejendommen og stille den til rådighed for medlemmernes kollektive 
beboelse (bofællesskab). Medlemmerne hæftede personligt og solida-
risk for selskabets forpligtelser. Det måtte antages, at de enkelte med-
lemmer af andelsselskabet ikke havde selvstændige rettigheder i for-

22. Se Anne Louise Husen i TBB 2016.190.
23. Se Husen og Flygare, s. 493 f.
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hold til udlejeren, og andelsselskabet kunne ikke identificeres med 
dets medlemmer. Herefter var lejeforholdet omfattet af erhvervsleje-
loven. Aftaleretlige synspunkter kunne ikke føre til at antage, at udle-
jer havde accepteret, at lejemålet var et beboelseslejemål. (Dissens).

TBB 2002.292 Ø: Et selskab havde lejet en beboelseslejlighed på vilkår, 
at den skulle benyttes til beboelse for selskabets eneanpartshaver. Le-
jeforholdet var herefter omfattet af erhvervslejeloven og ikke lejelo-
ven og boligreguleringsloven. Selskabet var indsat som aftalepart ef-
ter eneanpartshaverens udtrykkelige anmodning, og omgåelsesbe-
tragtninger kunne ikke føre til, at lejemålet var omfattet af lejelovens 
og boligreguleringslovens regler.

TBB 2010.310 Ø: En person blev i 2002 ansat i en bank. Samtidig ind-
gik banken en aftale om leje af en beboelseslejlighed med udlejeren. 
Aftalen indeholdt vilkår om, at banken måtte fremleje lejligheden til 
helårsbeboelse for medarbejderen. I 2006 ophørte den pågældendes 
ansættelse i banken. Hans ny arbejdsgiver indtrådte i lejeaftalen med 
udlejeren, og lejeaftalen varede, indtil fremlejetageren også fratrådte 
sin stilling hos sin nye arbejdsgiver. Denne opsagde derefter lejemå-
let. Fremlejetageren anlagde herefter sag mod udlejer med påstand 
om, at lejemålet ikke var lovligt opsagt. Til støtte herfor blev bl.a. gjort 
gældende, at han selv var den reelle lejer af lejemålet. Landsretten 
frifandt udlejeren, idet man ikke anså det for tilstrækkeligt godtgjort, 
at der rent faktisk var etableret en lejeaftale direkte mellem udlejeren 
og fremlejetageren. Endvidere fandtes det ikke godtgjort, at lejeafta-
len var etableret med henblik på at omgå lejelovgivningen.

TBB 2017.511 Ø: I maj 2010 lejede firmaet K en beboelseslejlighed af 
ejendommens ejer, E. Formålet med kontrakten var, at K til stadighed 
skulle fremleje lejligheden til personer, der havde folkeregisteradres-
se i lejemålet. I juli 2011 lejede F lejligheden af K. I januar 2015 opsag-
de K lejekontrakten med E og anmodede samtidigt F om at fraflytte 
lejemålet med henvisning til, at hovedlejemålet var opsagt. F anlagde 
herefter sag mod E med påstand om bl.a., at E skulle anerkende F som 
lejer. F gjorde gældende, at kontrakten mellem E og K var udtryk for 
omgåelse, hvorfor den skulle tilsidesættes, da K alene optrådte som 
stråmand. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at aftalen mellem E 
og K var indgået med henblik på omgåelse af lejelovgivningen, da 
der ikke forelå et økonomisk eller lignende interessefællesskab mel-
lem disse parter. Derfor bestod der ikke et lejeforhold mellem F og E. 
Da lejemålet var gyldigt opsagt af K, måtte F som fremlejetager aner-
kende, at hun var forpligtet til at fraflytte lejligheden.
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Med virkning for lejeaftaler indgået efter den 13. juni 2010 er der 
i lejelovens § 1, stk. 1, indsat en bestemmelse om, at lejeloven 
også gælder ved udleje til en juridisk person.24 Formålet er ifølge 
bemærkningerne at forhindre en spekulationsmulighed, som 
den nævnte retspraksis åbner mulighed for. Den fremgangsmå-
de, der søges hindret, består i, at en ejer ved udleje af en bolig 
betinger sig, at den boligsøgende anviser et firma, som lejer bo-
ligen for at fremleje den til den boligsøgende. Firmaet stilles nor-
malt til rådighed af den boligsøgendes nærtstående eller ar-
bejdsgiver for at skaffe den boligsøgende boligen. I hovedleje-
forholdet fastsættes lejen til markedslejen efter erhvervslejelo-
ven, og i fremlejeforholdet aftales lejen til samme beløb. Da 
fremlejeforholdet er omfattet af lejelovgivningen for boliger, 
kunne den boligsøgende kræve lejen nedsat, hvis den overstiger 
lovlig boligleje, men gør det ikke, for firmaet vil ikke kunne 
overvælte lejenedsættelsen på ejeren. Med denne konstruktion 
opnår ejeren således at frigøre sig fra lejelovgivningens regler 
om boligleje, selv om hele konstruktionen reelt går ud på bolig-
udlejning.

Hensigten med den nye bestemmelse har været, at det for le-
jeaftaler om boliger indgået efter den 13. juni 2010 skulle gælde, 
at aftaler mellem udlejere og lejere, der har status af juridiske 
personer, ikke skal være reguleret af erhvervslejeloven, men af 
lejeloven og boligreguleringsloven, herunder således at lejen 
ikke må aftales til et større beløb end det, der lovligt kan fastsæt-
tes for boliglejemål.

Den valgte lovudformning rejser imidlertid problemer. Det 
slås fast, at lejeloven gælder, »uanset om lejeren er en person el-
ler en virksomhed m.v. (juridisk person)«. Dette udtryk er mildt 
sagt uklart; det forudsættes, at en virksomhed ikke er person, 
men en person kan meget vel drive en virksomhed. Men hvad 
værre er; det er efter retspraksis ikke det forhold, at lejeren er en 
juridisk person, der bringer hovedlejemålet uden for lejeloven 
– det er det forhold, at lejerens anvendelse af det lejede til bolig-
udlejning ikke er anvendelse til beboelse, der bringer lejemålet 

24. Se lov nr. 632 af 11. juni 2010.

Boliglejeret.indd   47 04/07/2019   10.34



1. Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde

48

over i erhvervslejeloven.25 Så spekulationsmuligheden synes at 
bestå, medmindre domstolene måtte vælge at fortolke den nye 
bestemmelse som en hindring alene på grund af det erklærede 
formål med bestemmelsen, hvilket ville være en usædvanlig for-
tolkningsmetode i lejeretten.

Hertil kommer, at lovudformningen måtte rejse tvivl om til-
fælde, hvor almene boliger udlejes til en erhvervsvirksomhed 
med henblik på videreudlejning som sædvanlige lejeboliger, og 
tilfælde, hvor en kommune lejer almene ældreboliger eller ustøt-
tede private plejeboliger med henblik på at stille dem til rådig-
hed for personer. For at sikre, at sådanne ønskværdige ordnin-
ger er omfattet af erhvervslejeloven og dermed har et realistisk 
økonomisk grundlag, har man måttet indføje udtrykkelig hjem-
mel herfor i erhvervslejelovens § 1, stk. 3 og 4, og en undtagelse 
fra lejelovens § 1, stk. 4.26 

1.2.4. Sammenkoblede enheder
I henseende til lejefastsættelsen gælder særlige regler for blan-
dede lejemål, hvor lokalerne til beboelse og lokalerne til erhverv 
ligger i hver sin fysiske enhed, jf. erhvervslejelovens § 1, stk. 2, 
og lejelovens § 3, 2. pkt. Her fastsættes lejen for boligandelen 
efter lejeloven og erhvervsdelen efter erhvervslejeloven.

Bestemmelsen gælder kun, hvor begge enheder er udlejet ved 
én aftale. Bestemmelsen gælder ikke, hvis udlejning er aftalt ved 
to selvstændige aftaler; heller ikke selv om de pågældende leje-
forhold mellem samme parter tidligere har været aftalt under 
et.27 

GD 1992/13 Ø: en lejer havde ved to lejekontrakter lejet dels en bebo-
else, dels erhvervslokaler i opgangen ved siden af. De to enheder lå 

25. Se således Dons og Kier, s. 31.
26. Se lov nr. 270 af 19. marts 2013 § 1, nr. 1, og § 3, nr. 1. I bemærkninger til disse 

bestemmelser anføres, at »Der er derimod uklarhed om, efter hvilke regler udlej-
ningen til virksomheden skal foregå«, hvilket derfor foreslås »præciseret«. Det er 
jo rigtigt, for efter ordlyden af lejelovens § 1, stk. 1, sammenholdt med hensigten 
med denne bestemmelse, ville det uden denne præciserende specialbestemmel-
se være uklart. Desværre består uklarheden for alle de andre tilfælde, omtalt i 
det foregående.

27. Se TBB 2005.129 Ø og Krag Jespersen 2, s. 154, om opdeling af aftaler.
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på samme etage, og lejeren havde inden kontraktoprettelsen fået tilla-
delse til at fjerne en blænding, således at der var adgang mellem de to 
enheder. Under de foreliggende omstændigheder, hvor kontraktud-
formningen ikke sammenkædede de to lejemål, kunne udlejerens til-
ladelse til at skabe forbindelse mellem lejemålene ikke medføre, at 
aftalen om to selvstændige lejemål blev tilsidesat. Huslejenævnet 
kunne derfor alene træffe afgørelse vedrørende beboelsesdelen.

TBB 2008.32 Ø: En almen boligorganisation og lejer indgik to lejeafta-
ler om henholdsvis et erhvervslejemål og et beboelseslejemål til sam-
tidig overtagelse. I erhvervslejekontrakten var anført, at der til leje-
målet hørte en bolig, der skulle fraflyttes senest ved erhvervslejemå-
lets ophør, og der var aftalt afståelsesret. Erhvervslejemålet bestod af 
butik i gadeplan med underliggende kælder og trappeforbindelse til 
beboelseslejemålet. Der var således direkte adgang mellem de to en-
heder, der også havde en fælles eltavle. På et tidspunkt indgik lejeren 
aftale om afståelse af det lejede som et blandet lejemål og sendte afta-
len til boligorganisationen. Denne svarede ved fremsendelse af to nye 
lejekontrakter, som den ny lejer nægtede at acceptere, da de afveg fra 
den hidtidige aftale. Landsretten fastslog, at der var en sådan sam-
menhæng og samhørighed mellem de to lejemål, at de, uanset at der 
var oprettet to kontrakter, måtte betragtes som ét blandet lejemål.

Hvor skriftlig kontrakt er oprettet, vil afgørelsen af, om der fore-
ligger en eller flere aftaler, normalt bero på, om der er oprettet og 
underskrevet et dokument eller flere dokumenter – enten samti-
digt eller successive, men uden at de senere betegner sig som 
tillæg til de tidligere. Hvor der foreligger mundtlig aftale, vil 
afgørelsen bero på en vurdering af aftalens indhold, herunder 
f.eks. om der er aftalt et samlet vederlag eller særskilt vederlag 
for de enkelte enheder.

Utr. V 30. juli 1990 (B-2121-88): En lejer havde samtidig lejet, dels er-
hvervslokaler, dels en beboelseslejlighed. Under forhandlingerne 
blev et udkast til en kontrakt vedrørende begge enheder delt i to kon-
trakter, der blev underskrevet i april 1987. I juli 1987 opsagde lejeren 
erhvervslokalet pr. november 1987 og forlangte lejenedsættelse efter 
lejelovens § 49. Heri fik lejeren medhold. Der fandtes ikke at være 
grundlag for at tilsidesætte boligkontrakten efter aftalelovens § 31, da 
lejeren ikke havde kunnet indse, at udlejeren måske havde til forud-
sætning, at der var en sådan sammenhæng mellem lejemålene, at de 
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kun kunne opsiges samtidig. Der fandtes heller ikke grundlag for at 
tilsidesætte efter aftalelovens § 36.

Bestemmelsen fandtes oprindeligt i erhvervslejereguleringslo-
vens § 1, stk. 2, hvor den blev indført ved lov nr. 829 af 21. de-
cember 1988. Under behandlingen i Folketingets Boligudvalg af 
lovforslag nr. 22 af 5. oktober 1988, der førte til denne bestem-
melse, udtalte boligministeren i et svar af 15. november 1988 til 
Boligudvalget bl.a. om forståelsen af »fysisk enhed«:

»Ved det oprindeligt fremsatte lovforslag, L 57, til erhvervslejelov an-
vendtes BBR-registreringen som grundlag for, hvorvidt de blandede 
lejemål skulle betragtes som ét eller flere lejemål. På baggrund af ud-
talelser fra bl.a. Landsforeningen af Ejere af Udlejningsejendomme 
om den erfaringsmæssige usikkerhed omkring den faktiske registre-
ring er bestemmelsen ændret til den nu foreliggende, således at det 
uanset registrering i BBR-registeret er den fysiske adskillelse af loka-
lerne, der er afgørende. Jeg er imidlertid enig i, at en »fysisk enhed« 
efter forslagets § 1, stk. 2, forstås på samme måde som enhedsbegre-
bet i Bygnings- og Boligregisteret, som også anført i Boligministeriets 
cirkulære af 6. januar 1987 om etablering af Bygnings- og Boligregi-
steret, det vil sige et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der 
er selvstændig adgang med tilknyttet adresse.«

Forarbejderne til loven, herunder lovforslag nr. 57 fra 1986 og 
boligministerens begrundelse for ændring af formuleringen, vi-
ser, at der har været tilsigtet en afgrænsning efter samme begre-
ber, som anvendes i lov om bygnings- og boligregistrering, lbkg. 
nr. 132 af 28. februar 1990,28 med tilhørende bekendtgørelser. I 
denne lovs § 2, stk. 1, nr. 2, anvendes terminologien »hver enkelt 
bolig- eller erhvervsenhed«. I medfør af loven er der fastsat nær-
mere regler om betegnelsen af bolig- og erhvervsenheder gen-
nem bkg. nr. 616 af 15. december 1980 som ændret ved bkg. nr. 
386 af 4. juli 1988,29 hvor det i § 2, stk. 2, hedder: »Ved en bolig- 
eller erhvervsenhed forstås i almindelighed et i en bygning sam-
menhængende areal, hvortil der er selvstændig adgang med 
tilknyttet adresse«. Samme beskrivelse findes i cirk. nr. 6 af 6/1 

28. Nu lbkg. nr. 1080 af 5. september 2013 med senere ændringer.
29. Bekendtgørelsen er senere ophævet.
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1977, pkt. 16, hvor der tillige er angivet en række eksempler på 
særskilte enheder. Det vil derfor være et naturligt udgangspunkt 
for vurdering i konkrete tilfælde at konstatere, om lokalerne i 
BBR-registeret er registreret som én enhed eller som særskilte 
enheder.30 

Afgørende er dette kriterium imidlertid ikke, idet der meget 
vel kan foreligge fejl ved registreringen, der primært beror på 
oplysninger fra ejeren. Der har ikke i almindelighed været krav 
om, at oplysningerne skulle dokumenteres, og der har ikke væ-
ret en total kontrol ved at sammenholde oplysninger med of-
fentlige registreringer. Især manglede kontrollen ved etablering 
af registeret. Visse kommuner, men ikke alle, har efterfølgende 
gennemført en kontrol på grundlag af registreringer hos bygge-
myndighederne. Endvidere er det i almindelighed praksis, at 
der ved senere anmodning om ændring i registreringer kræves 
dokumentation for de nye oplysninger, f.eks. opmåling ved æn-
dring af arealer, og foretages kontrol ved sammenhold med en 
eventuel byggesag.31 

Det er en betingelse for at anse to lokaler for særskilte enhe-
der, at de har selvstændig adgang, se TBB 2003.400 V. Hvis de 
enkelte lokaler imidlertid indbyrdes er forbundne med adgang 
gennem dør, intern trappe eller lignende, foreligger der dog 
næppe »hver sin fysiske enhed«, jf. hertil U 2005.114 Ø. Lokali-
teterne skal normalt være adskilt ved etageadskillelse, væg eller 
eventuelt blændet dør.32 

Som eksempler, der opfylder betingelserne, kan nævnes:

• Lejeaftale om bolig i en etageejendom og garage i andet etage-
plan

• Lejeaftale om butik og lejlighed, beliggende i hver sit etage-
plan uden intern trappeforbindelse

• Lejeaftale om butik og bagved liggende lejlighed med adskil-
lelse ved væg eller blændet dør.

30. Se Bang Henriksen i U 1989B.46.
31. Se om senere kontrol bl.a. bkg. nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af 

BBR.
32. Se Krag Jespersen 2, s. 149.
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Hvis betingelserne for, at der foreligger »hver sin fysiske en-
hed«, i øvrigt er opfyldt, kan det næppe hindre anvendelsen af 
bestemmelsen, at brugen af den ene enhed er kombineret med 
en delvis brug af den anden, f.eks. således at personale i er-
hvervsenheden skal benytte toilet eller køkkenfaciliteter i bolig-
enheden.33 

I blandede lejemål med selvstændige fysiske enheder er rets-
forholdet således for erhvervsenhedens vedkommende omfattet 
af reglerne i erhvervslejeloven om lejefastsættelse.

Som udgangspunkt er sådanne blandede lejemål – ligesom 
blandede lejemål uden opdeling i selvstændige fysiske enheder 
– ellers omfattet af lejeloven og boligreguleringsloven og i deres 
helhed undergivet samme regler som boliger, jf. lejelovens § 3, 1. 
pkt., og boligreguleringslovens § 4, stk. 1.

Denne lovgivningsteknik skaber naturligvis en risiko for lov-
konflikt, hvor regelsættene i erhvervslejeloven og i boliglovgiv-
ningen begge finder anvendelse og fastsætter forskellige rets-
virkninger for samme retsfaktum. Denne lovkonflikt løses ikke 
ved de enslydende bestemmelser i erhvervslejelovens § 2 og le-
jelovens § 2 om, at loven ikke gælder, i det omfang lejeforholdet 
er omfattet af særlige regler i anden lovgivning. Derfor er det for 
at undgå lovkonflikt bestemt i lejelovens § 3, 2. pkt., at lejelovens 
kapitel VIII ikke gælder for lokaler, der er omfattet af erhvervs-
lejelovens § 1, stk. 2, dvs. for erhvervsenheden i blandede leje-
mål med selvstændige fysiske enheder. De er således undtaget 
fra lejelovens regler om lejeregulering til det lejedes værdi, jf. 
§§ 47-49, og om skatte- og afgiftsreguleringer, jf. §§ 50-52, samt 
§ 53 om ufravigelighed og om udelukkelse af anden måde for 
lejeregulering.

Tilbage står imidlertid nogle uløste lovkonflikter. Det skyldes 
grundlæggende to forhold:

Lejelovens § 3, 2. pkt., undtager ikke fra lejelovens regler om 
lejefastsættelse ved aftalens indgåelse. Hvis lejens størrelse ikke 
er aftalt ved aftalens indgåelse, udgør lejen efter lejelovens § 4, 
stk. 5, det beløb, der er rimeligt under hensyn til det lejedes vær-
di, men efter erhvervslejelovens § 9, stk. 2, det beløb, der svarer 

33. Se muligvis modsat Krag Jespersen 2, s. 149.
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til markedslejen. Det må i kraft af sammenhængen med mulig-
heden for regulering til markedsleje antages, at det er erhvervs-
lejelovens § 9, stk. 2, der gælder, og ikke lejelovens § 4, stk. 2.

Hverken lejelovens § 3, 2. pkt., eller regler i boligregulerings-
loven undtager fra boligreguleringslovens regler om lejefastsæt-
telse og lejeregulering. Reglen i erhvervslejelovens § 1, stk. 2, er 
derfor i konflikt med boligreguleringslovens § 4, stk. 1, hvorefter 
regler i kapitel II-IV om huslejeregulering for beboelseslejlighe-
der gælder for lejeforhold, når det lejede helt eller delvis anven-
des til beboelse, uden at der gøres undtagelse for blandede leje-
mål, der omfatter selvstændige fysiske enheder. Efter almindeli-
ge principper for løsning af lovkonflikter må erhvervslejelovens 
bestemmelse som den nyeste og mest specielle have forrang 
frem for boligreguleringslovens. Dette betyder, at reglerne om 
omkostningsbestemt leje ikke gælder for erhvervsdelen, da reg-
lerne om markedsleje træder i stedet. Det må endvidere vistnok 
antages, at erhvervslejelovens regler om forbedringsforhøjelser 
træder i stedet for boligreguleringslovens, på samme måde som 
de sidstnævnte træder i stedet for lejelovens.34 

Aftaler om betaling af visse udgifter ud over lejen er for bebo-
elseslejligheders vedkommende hindret ved de præceptive reg-
ler om lejefastsættelse i lejelovens § 53, stk. 1 og 2, jf. U 2009.2497 
H. Derimod kan man muligvis træffe sådanne aftaler for er-
hvervsdelen i et blandet lejemål, jf. lejelovens § 4, stk. 7, der sy-
nes at forudsætte det, og i hvert fald kan det ske, hvis det er et 
blandet lejemål med selvstændige fysiske enheder, idet lejelo-
vens § 53 ikke gælder her.

Det er tvivlsomt, om man kan træffe aftale om, at der for er-
hvervsdelen af et blandet lejemål ud over brændselsudgifter på 
varmeregnskabet skal medtages andre udgifter. En sådan aftale 
synes ganske vist forudsat i lejelovens § 4, stk. 8, men den er i 
strid med lejelovens § 36, stk. 2, jf. § 46, stk. 1, og det kan ikke 
udelukkes, at ufravigelighedsbestemmelsen slår igennem, også 
uanset om erhvervsdelen er beliggende i en selvstændig fysisk 
enhed.

34. Se således også Krag Jespersen 2, s. 150.
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Varsling af lejeforhøjelser i tilfælde, der er omfattet af § 1, stk. 2, 
er overordentlig problemfyldte.35 

Forud for varsling af lejeændring består der ikke nogen pligt 
for udlejer til at foretage en opdeling af lejeopkrævninger eller i 
øvrigt at få klarlagt over for lejeren, hvor stor en del af lejen der 
vedrører hvilken af de to enheder. En sådan pligt kan dog udlø-
ses ved, at lejeren kræver lejenedsættelse, være sig vedrørende 
boligdelen eller vedrørende erhvervsdelen.36 

Varsling efter to forskellige regelsæt forudsætter imidlertid, at 
den hidtil gældende leje beregningsmæssigt opdeles i leje ved-
rørende boligdelen og leje vedrørende erhvervsdelen. Dette er 
en følge af kravet om at angive lejeforhøjelsens størrelse i vars-
lingen, jf. for boligdelen lejelovens § 48, stk. 2, og i regulerede 
områder boligreguleringslovens § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1. Der 
er ikke nogen regler for, hvorledes fordeling skal ske.

Det vil være naturligt at se på, hvilken leje der gælder for til-
svarende boligenheder eller erhvervsenheder i ejendommen, 
hvis de findes, og hvis ikke, da i området. Er ejendommen belig-
gende i et reguleret område, hvor der for boligerne gælder om-
kostningsbestemt leje, og er der beregnet omkostningsbestemt 
leje for ejendommen, vil det være nærliggende at henføre så stor 
en del af lejen til boligdelen, som modsvarer, hvad der betales i 
omkostningsbestemt leje for en tilsvarende lejlighed.37 Såfremt 
man ved varsling af en lejeforhøjelse angiver en urigtig ud-
gangsleje, vil varslingen kunne blive ugyldig. Dette forhold kan 
opstå, såfremt udlejer i forbindelse med første varsling i et blan-
det lejemål omfattet af erhvervslejelovens § 1, stk. 2, fordeler ud-
gangslejen på en måde, der senere viser sig at være væsentligt 
fejlagtig. Da selve fordelingsprincipperne er højst uklare, er der 
meget stor risiko for en sådan fejl. Det er derfor tilrådeligt for 
udlejeren at forelægge den påtænkte fordeling for lejeren inden 
varslingen og søge at opnå en accept af fordelingens resultat. 
Hvis dette ikke er muligt, må det i hvert fald ved samtidig vars-
ling af forhøjelse for begge enheder muligvis antages, at fejl i 

35. En udførlig redegørelse for problemerne findes i Krag Jespersen 2, s. 152 f.
36. Se herom Krag Jespersen 2, s. 153.
37. Se om fordelingsprincipperne Krag Jespersen 2, s. 158 f., samt TBB 2007.71 Ø.
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fordelingen af udgangslejen ikke medfører ugyldighed, fordi 
virkningen af fejlen for det ene lejemål kompenseres af den 
modsatte virkning for det andet. Der kræves ikke i øvrigt samti-
dig varsling for de to enheder.

1.3. Lejelovgivningens opdeling
1.3.1. Lejeloven
Lejelovgivningen er i fire hovedlove: lejeloven, almenlejeloven, 
boligreguleringsloven og erhvervslejeloven, der regulerer hver 
deres typer af lejeforhold.

Hovedloven er lejeloven, der som udgangspunkt gælder al 
leje af hus eller husrum, jf. lejelovens § 1, stk. 1, men udtrykke-
ligt undtager leje af boliger, der er omfattet af almenlejeloven, og 
lejeforhold, der er omfattet af erhvervslejeloven, jf. § 2, stk. 3 og 
5.

Endvidere gælder loven ikke, i det omfang lejeforholdet er 
omfattet af særlige regler i anden lovgivning, jf. § 2, stk. 1, hvil-
ket har betydning ved afgrænsningen til bl.a. boligregulerings-
loven.

Afgrænsningen mellem lejeloven og de tre øvrige hovedlove 
beror således på bestemmelser i de sidste.

1.3.2. Almenlejeloven
Almenlejeloven gælder efter lovens § 1 for leje af

• almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation
• almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en region 

eller en selvejende institution
• almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution
• ustøttede almene plejeboliger38

• almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution 
og

• almene boliger til særligt udsatte grupper etableret efter kapi-
tel 10 a i lov om almene boliger m.v.

38. Derimod er ustøttede private plejeboliger omfattet af lejeloven, jf. lejelovens § 1, 
stk. 4 og 5.
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