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1. SAMMENHÆNGEN MELLEM LE FORSKELLIGE 
NYE BOLIGLOVE

Le nye boliglove udgøres af -et lov
kompleks af tre love. Le tre love er:
1) Den alm. lejelov (Lov om leje, Bo

ligministeriets bekendtgørelse nr. 
96 af 25.marts 1975? herefter også 
forkortet til Li).

2) Boligreguleringsloven (Lov ogi mid
lertidig regulering af boligfor
holdene, Boligministeriets bekendt
gørelse nr,95 af 25.marts 1975? 
herefter også forkortet til BRL),

J) Lov om boligbyggeri, som indehol
der regler om de almennyttige bo
ligselskaber og om kollegiebygge
ri.

I tilknytning til LL findes et cirku
lære om lejeloven og til BEL findes 
et cirkulære om boligreguleringsloven 
Desuden findes der er bekendtgørelse 
om beboerrepræsentation, samt en be
kendtgørelse om huslejenævn.

Lovene er opdelt i §er, så kun Pan
den selv og alle hans jurister kan 
forstå dem. I cirkulærerne har man 
forsøgt at uddybe indholdet af love
ne i lidt mere forståelige formule
ringer. De er opdelt i punkter, der 
behandler forskellige emner. Let er 
normalt lettere at tage udgangspunkt 
i cirkulærerne, når man skal finde 
ud af bestemte ting. Der findes en 
indholdsfortegnelse sidst i cirkulæ-
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Len alm, lejelov trådte i kraft 1. 
april 1975. Den gælder principielt 
for ethvert lejemål. Den indeholder 
bl.a regler for opsigelse, bytteret, 
fremleje, beboerrepræsentation og 
indvendig vedligeholdelse. Desuden 
indeholder den nogle af reglerne for 
lejeforhøjelser.
Boligreguleringsloven trådte i kraft 
1.juli 1975* Reglerne i denne kan ef
ter beslutning i kommunalbestyrelsen 
fraviges helt eller delvist. Den sup
plerer den alm. lejelovs bestemmelser 
om leje og lejevilkår med særlige- for
skrifter. Len indeholder bl.a* regler 
for den omkostningsbestemte husleje, 
udvendig vedligeholdelse, opretnings- 
konto, sammenlægning og nedlæggelse 
af beboelseslejligheder, boligberetti- 
gelce og huslejenævn.
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2* DER OiSKOSTNINGSBESTEMTE HUSLEJE

Princippet for den omkostningsbestemte 
husleje er, at huslejen dels skal dække 
driftsomkostningerne ved ejendommen 
(udgifterne til ejendomsskatter, af
gifter, forsikringer, renholdelse, vi
cevært, administration, vedligeholdel
se og forbedringer), og dels skal sikre 
ejeren en profit i form af on "rimelig 
afkas1niug". Fom hovedregel skal eje- 
ren ud af denne profit betale renter og 
'forag på ejendommen*

Profitten beregnes normalt som 6tø> af 
J< end ms varde ringen ved den Id, elm, 

•vurdering (fra 1, april 197° som p of 
denne ejendomsvurdering). Herved er 
der indbygget en s k m  s uden ende i hus
lejen, Når huslejen, som det er tilfæl
det ved de nye boliglove, smiger enormt 
i den gamle boligmasse, stiger ejen
domspriserne selvfølgelig også, fordi 
kapitalisterne forventer en bedre for
rentning af deres kapital. Let er dot, 
der hedder, at huslejerne kapitaliseres* 
Pa ejendomsvurderingerne blot er udtryk 
for de spekulationsgevinster, der er 
i boligerne, stiger de ved næste vur
dering. Da ejendomspriserne på gr, af 
spekulationen presses opad, skal vi 
efter næste vurdering igen høre de 
tårepersende historier om de filan
tropiske kapitalister, som ikke kan 
få en "rimelig afkastning" af deres 
kapital, som nu ud af det rene ingen
ting er blevet meget større* Der må 
aerfor sikres en "rimelig afkastning" 
af kapitalen i form af nye husleje

stigninger. Efter disse stiger ejen
domspriserne igen - og møllen kører 
endnu engang.

3. UDGIFTERNE PA DRIFTSBUDGETTET

For hver ejendom skal der opstilles 
et driftsbudget. Det er det vi nu får 
tilsendt som begrundelse for husleje- 
stigningerne. Udgifterne på drifts
budgettet er opdelt på følgende ho
vedkonti :
1) Kapitalafkast
2) Løbende udgifter på ejendommen 
3 j Administration
4) Opretningskonto
5) Vedligeholdelse
(Se pkt.ll i Cirkulære om BRL),

ad l) Kapitalafkastet beregnes nor
malt som 6å>> af vurderingen ved 15. 
alin. vurdering (efter 1.april 1976 
som 7% af vurderingen). Hvis der er 
foretaget større forbedringer efter 
udgangen af 1963 kan ejeren vælge, 
on han vir beregne kapitalafkastet 
soro. ovenfor, eller om han tjener mere 
\-j at beregne afkastet på følgende 
made: Først beregnes (7$) af vur
deringen forud for forbedringen (l3. 
eller 14. alm. vurdering). Dertil 
lægges de faktiske ydelser på de lån, 
der er optaget for at gennemføre for
bedringen samt en procentsats af eje
rens egenkapital, som er indskudt ved

forbedringen* Procentsatsen varierer 
mellem 8 og 14$ afhængigt af tids
punktet for forbedringen.

Vær opmærksom nå* at ejeren ikke har 
lov til at påføre udgifterne til lån 
i ejendommen bortset fra de udgifter 
til forbedringer, der er nævnt oven
for.

ad 2) De løbende udgifter omfatter u d 
gifter til ejendomsskatter, vandafgift 
gade og vejanlæg, kloakbidrag og rens
ningsanlæg, forsikringer, renholdelse, 
®1 bg gas og henlæggelser til fornyel
ser.

Vær opmærksom på, at skatterne lam om
fatter ejendomsskatter for ejendommer 
og ikke f.ex. selskabsskatter.

Vær opmærksom på, om der nu også rent
faktisk er sket en renholdelse for år
penge, der er opført.

Efter den nye lej©lovgivning kan eje
ren påføre nogle af udgifterne fra 
varmere gns kab e t som henlæggelser til 
'fornyelser f.ex, til centralvarmean
lægget, Ken vær oumærkson på. at det 
først ma ske efter at dot gamle 
veregnskab er afsluttet.

Vyr opmærksom påT at ejeren skal an
give, hvilke henlæggelser der er fcaJe 
cm.

9bLJLL -’dgifterne til administration 
omfatter de udgifter, som er ncdven- 
di£e *or at administrere ejendommen.



Van opmærksom på, om ejeren liar ført 
en masse udgifter på, som ikke har 
forbindelse med administrationen af 
ejendommen. Hvis udgifterne ikke er 
:'«nnere specificeret, kan der klages 
•/er, at udgifterne virker urimeligt 

lieje.

. 1 i) om noget nyt skal der oprettes 
:e -et, der hedder en opretningskonto* 
fen beregnes som Vfo af vurderingen 
ved 15« alm» vurdering* Pengene skal 
nve.rdee til forbedring, isolering 
n . , Pengene skal især anvendes til 
større istandsættelsesarbejder, men 
pengene kan også benyttes til udven
dig vedligeholdelse* Hvis pengene for 
el er ikke er brugt, skal de overføres 
til ror. te regnskabsår*

Vær opmærksom od, at ejeren har pligt 
ti'' •• o oplyse om, hvor mange penge der 
st-ir på kontoen. Hvis han nægter det, 
■•"s i man klage til Huslejenævnet«,

Id . id' der findes dels en indvendig 
ved.li .eholdelseskonto og dels en ud- 
n ig o.o» På den indvendige skal der 

afsættes lo7° af den samlede leje. Br  
kal mrrast uagere o ur pr. m . 

for skal være en konto for hver lej- 
• 101 1 og pengene skal bruges til
dL.L*. og tapetsering m*v. På den ud

vendige vedligeholdelseskonto skal 
aer afsættes 157° af den samlede leje 
(dog mindst 9 kr pr. nr). Der skal 
være en konto for hver ejendom. Pen- 
rene skal bruges til vedligeholdelse 
oc istandsættelse af trappeopgange, 
udvendig maling af vinduer, træværk 
a.v, o g i lejlighederne til gulve, 
okkenborae rn. v.

Vær opmærksom på. at ejeren har pligt 
til at lade pengene på vedligeholdel
seskontoerne anvende efter deres for
mål.

~» H| ̂

Vær opmærksom na. at ejeren har pligt 
til at oplyse, hvor meget der står 
på kontoerne. Hvis han nægter, kan 
lejerne lægge til grund, at der står 
et beløb svarende til de sidste 5 års 
indbetalinger.

Vær opmærksom på. at ejeren har plint 
til at holde ejendommen ordentligt i 
stand, selv om udgifterne ikke kan 
dækkes over den udvendige vedligehol- 
clgj. oeeuonto.

Vær onmærksom nå, at evt* rabatord
ninger skal godskrives vedligeholdel
seskontoerne *

Vær opmærksom på, ut udgifterne på 
driftsbudgetet k m  må omfatte de ting 
der er nævnt her. Hvis der er opført 
andre ting, skal man klage til Hus- 
lejenævnet.

i. HUSLEJESTIGNINGER VED FORBEDRINGER

Der er endnu en mulighed for husleje
stigninger, nemlig i forbindelse med 
forbedringer.
Ved forbedringer, der vil give over 
2p>c i lejeforhøjelse, kan lejere el

ler beboerrepræsentanter modsætte sig 
dette, og så må ejeren ikke iværksæt
te forbedringerne før Huslejenævnets 
kendelse.
Huslejestigninger på over 25% på gr. 
af forbedringer fra en ejer. der ikke 
har besidaet ejendommen i over 5 år, 
kan ikke gennemføres, hvis mindst 
halvdelen af lejerne modsætter sig 
forbedringen.
Hvis en ejer har gennemført en forbed
ring (f.ex. installeret centralvarme 
eller bad) efter 1965? kan han kræve 
at hans afkast på 6-'f/o af ejendomsvur
deringen skal beregnes efter den se
neste alm, vurdering før forbedringens 
gennemførelse, mens selve forbedrings
udgiften skal give et større afkast 
(Se BRL §31, stk.5)
Således kommer lejeren til at betale 
to gange for forbedringen, dels fordi 
selve forbedringen skal betales, dels 
fordi ejeren skal have et afkast af 
f o rb ed rings’ ’ dgif t e m e ,

/ed forbedringer kan lejerne proteste
re .overfor ejeren, og hvis det ikke 
hjælper, så overfor Huslejenævnet. Le
jerne har krav på, at penge til for
bedringer forst og fremmest tages fra 
vedligeholdelseskontoen og genopret
ningskontosn, før særlige midler til 
forbedringer skal med på budgettet 
(Se BRL §15? stk.4 og BRL §16, stk.2). 
Derfor må vi regne med, at de private 
husejere nu vil blive mere inspirerede 
til at modernisere, og vi må som leje
re være endnu mere på vagt overfor fup
moderniseringer, der ikke giver os no
gen reel forbedring af vore boliger.



m  HUSLEJEN'RIMELIG I FORHOLD TIL 
, DET LEJEDES BRUGSVÆRDI?
Ifølge reglerne om den omkostningsbe
stemte husleje har ejeren lov til at 
forhøje lejen, så lejeindteegterne "bli
ver lige så store som summen ad de ud
gifter,, der er nævnt under pkt. 1-3 
i afsnittet om udgifterne på driffbud
gettet* Hvis der er erhvervslejemål i 
ejendommen, skal lejeindtægterne fra 
erhvervslejemålene udgøre samme procent* 
del nem før lejeforhøjelserne«,

Men var opmærksom på, at ejeren kun kan 
genremføre lejeforhøjelser, hvis den 
nye 1eje er rimelig i forhold til det 
u3je-.es brugsværdi* Og hvordan kan le
jeforhøjelser være rimelige, når der 
slet ikke nogen forbedringer* Klag der
for over, at lejeforhøjelsen er urime
lig«

Vær opmærksom nå, at der ved afgørelsen 
af, cm lejen er rimelig, skal tages 
hensyn til ejendommens vedligeholdel
sestilstand« I klagen til Husle jernevnet 
skal altså nævnes alle de mangler, der 
r ved eje ndommen.

6, BYTTERET

Loven fastslår, at lejerne har ret til 
at bytte lejligheder, når:
~ de pågældende lejligheder er lige sto
re og de pågældende husstande er lige
store.
- når efter bytning mellem to lejlig
heder af forskellig størrelse den stør
re lejlighed bliver beboet af flere 
persono; end hidtil.

—  k> —
(Jvf, iøvrigt reglerne for boligberet
tigelse i Kbh, Kommune).

Dette gælder dog ikke:
- hvis der er 12 eller færre lejemål i 

ejendommen.
- hvis lejeren har boet, i lejligheden 

i mindre end 3 år.
- hvis der kommer til at bo mere end 

een person pr. rum,
- hvis husejeren har en rimelig grund 

til at modsætte sig det«

7 » 0?3IGE:L.r-KUBERKTTTEL BE

Den gamle opsigelsesbeskyttelse er nu 
overfort til LL, således at den gælder 
for hele landet i almindelighed.
Det ny er, at har man betalt sin hus
leje for sent, er man ikke automatisk 
opsagt, men husejeren kan opkræve et 
gebyr på 3o kr + 2% af det skyldige be
løb over looo kr.
Hvis husejeren vil opsige på gr. af 
forsinket indbetaling, må han først af™ 
ende et opsigelseshrev, der giver en 

betalingsfrist på 3 dage fra afsendel
sen,

8. BEBOERDEMOKRATI

I en ejendom (matrikel), som omfatter 
mindst 13 beboelseslejligheder, kan et 
flertalt af lejerne etablere beboerre
præsentation, dog ikke i‘ejendomme,der 
er udstykket i ejerlejligheder.'

Beboerne kan vælge mindst 3 og højst 3 
repræsentanter for eet år ad gangen. 
Repræsentanterne kan genvælges og kan 
ikke opsiges af ejeren i deres funk
tionsperiode, fordi denne ønsker at 
overtage lejligheden.

Regler for valg af beboerrepræsenta
tion og dennes virksomhed.

Do vigtigste punkter er følgende:
- Enhver beboer eller lejerforening, 
som een af beboerne er medlem af, kan 
indkalde til beboermøde for at vælge 
repræsentanter.
- Indkaldelse skal ske med 8 dages var 
selo Ejeren skal også indbydes,
- Ejeren og evt. en repræsentant for 
en lejerforening har altid adgangsret 
til beboermødet,
- Ejeren kan ikke modsætte sig, at re
præsentanter for en lejerforening del
tager som bistand i forhandlingssitua
tioner.
- Beslutninger vedr. tilbudspligt og 
husorden (se senere) kræver et fler- 
•tal af samtlige lejere.
- Valg af beboerrepræsentanter kan 
finde sted, når et flertal af samtlige 
lejere er til svede.
- Beboerrepræsentanterne kan kræve ur
afstemning omkring ethvert spørgsmål.
- Beboerrepræsentanterne skal indkalde 
til ordinært beboermøde een gang ar
ligt, Extraordinært mode kan afholdes 
når beboerrepræsentanterne eller minde 
l/4 af lejerne ønsker det.
(se bekendtgørelse om beboerrepræsen
tation) O



Z\' bo e n ;e; o • s t/n tanterne s beføjelser.

B- "ve c- rrepu^sentanterne lean:
- Forlange at få udleveret driftslud- 

vel og ejendomsregnskab* *
- i)-ofte budget o~ lejeforhøjelser.
. k  yi.ve m.h.t, vedligeholdelse.

- 0. uer^eres cm ansættelse/afskedigel
se if vicevært.

- 'darbejde husorden, som dog bortfal
der, hvis ejeren har vægtige grunde

t modsætte sig den,
- ?o : lå forbedringer, som lejerne 

. 1 • g 'elv skal betale,
- 15 tale- sir inden 3 uger i spørgsmål 

'_ * 1, lejeforhøjelser
2, Fo rb ed ringe r
3. Op: igelser

Msd visse forbehold kan husejren ik- 
:e stille krav om 1, og ikke iværk- 
. ■il e 2. og 3» i denne periode.

-centen l J : b.'rf.jjelcer
■æd krav om lejeforhøjelse.

5 i ir: " j ,forhøjelser kan først ud- 
. ' ra..s til lejerne, når beboerropræ- 
kontanterne - indenfor 3 ugers fris
en - K- r ytret sig i det papir, som 
■dse ides. Papiret skal endvidere in-
• eholde:
1) - .øvelse af lejeforhøjelsens 

størrelse.
gi velse af lejeforhøjelsens be

regning.
3,) -ngivelre af tidspunktet for leje- 

x rhøjelsens ikrafttræden
- og i - vig beboerrepræsentanterne IKKE 
' ri ure,.-Kende forhøjelsen: oplysning 
om, at 1 lerne har yderligere 3 ugers 
i n d . i ge 1 s e s f ri s t»

(o

Evis beboerrepræsentanterne går imod 
forhøjelsen OG mindst 1/4 af lejerne 
- indenfor denne 3 ugers periode - 
gør indsigelse, så må husejeren gå 
til Huelojenævnet, hvis han vil have 
forhøjelserne gennemført. Til dette 
har han yderligere en 3 ugers frist.
(BRL § 12 stk.2 og 3).
I et sådant tilfælde kan forhejeiser
ne opsættes til sagen er færdigbehand
let i Huslejenævnet - og altså udover 
den frist på 3 mdr., som alment gæl
der for krav om fprhajelser og forhø
jelsernes ikrafttræden.
Hvis beboerrepræsentanterne helt eller 
delvist har tiltrådt forhøjelsen, kan 
1/4 eller flere af beboerne IKKE ved 
indsigelse tvinge ejeren til at gå 
til Huslejenævnet og derved opnå op
sættelsesfordelen, men må selv gå til 
nævnet.
Evis der er tale om krav om forhøjel
ser for forbedringer, kan man ikke ved 
nogensomhelst form for indsigelse opnå 
udsættelse af den varslede lejeforhø
jelse, mens sagen er i Huslejenævnet, 
men højst opnå en regulering af belø
bet efter at Huslejenævnet evt, har 
truffet beslutning heiæm, (BRL, Cirku
læret, pkt, 2l).

Beboerrepræsentanternes beføjelser 
ved krav om forbedringsarbejde.

Forbedringer, der vil medfore husleje
stigninger på under 257*>, kan iværksæt
tes umiddelbart - uden hensyn til be
boerrepræsentanternes og/eller lejeres 
indsigelser«

Forbedringer, der vil medføre lejestig
ninger (efter skøn) på over 25/, kan i- 
værksættes, hvis beboerrepræsentanterne 
er enige heri.
Hvis det fornedringsarbejde, som medfø
rer over 25^ huslejestigning, ikke kan 
tiltrædes af beb.rep., kan arbejdet 
først sættes i gang efter at nævnet har 
truffet beslutning herom* (BRL § 13,stk. 
1 og 2),
Alment gælder iøvrigt:
3 maneders varslet om lejeforhøjelser 
kan afgives allerede inden forbedrings- 
arbejdet er udført, men lejeforhøjelsen 
kan dog tidlist træde i kraft., når for
bedringen er gennemført. (BRL, Cirkulæ
ret pkt. 2l).
Hvis ejeren ikke har ejet huset i mindst 
3 ar, kan et flertal af beboerne i alle 
tilfælde gennem nævnet kræve, at en for
bedring, som medfører en lejestigning 
på over 25/, ikke kan iværksættes, før 
der er gået 5 år efter at ejeren har 
overtaget ejendommen.
Ved lejeforhøjelser på over loo°/o vod 
forbedringer skal ejeren tilbyde passen
de erstatningebolig* (BRL § 13, stk, 3 
og LL § 57a, stk.2,3 og 4).

Tilbud spil.; -ten.

Et flertal af samtlige lejere i en ejen
dom med beb.rep. kan forlange af ejeren 
hvis han ønsker at sælge ejendommen, at 
han giver lejerne forkøbsret. Kravet om 
forkøbsret skal fornyes ved afstemning 
blandt lejerne hvert 5*år. Prisen må 
ikke ligge under gængs markedspris.
Efter et evt. tilbud har lejerne 2 
uger til at bestemme sig i, (LL § 57b)



2 i end orme, hvo r d er ikke er etableret 
beboerdemokrati.

Bo- ■..■i:.. 1 ojeforhø.iel-ic-r fremsættes her 
direkte til lejerne med 3 mdx.s v&r- 
•' el. Kravet skral ledsages af de samme 
oplysninger, som tidligere nævnt +• 
under alle omstændigheder oplysning- 
om 3 ugers indsigelsesfristen.
Også her gælder det, at hvis mindst 
i//■ af lejerne indenfor fristen gør 
indsigelse, skal ejeren indbringe sa
gon for Huslejenævnet med opsættende 
virkning.
Hvis den enkelte lejer selv vil gøre 
indsigelse, må han - i lighed med le
jere, som protesterer til trods for 
beb.rep.s tiltræden i ejendomme med 
sådanne - selv gå til Huslej©nævnet. 
(BEL, Cirkulæret pkt. 14).
•Brav om forbedrings-arbejde» som med
fører lejestigninger på over 257«, 
skal gennem nævnet, hvis den eller de 
lejere, rom forbedringerne vedrører, 
ger indsigelse. (BEL § 13, stk.l.)

9. VCKDERING AF BEBOER"DEMOKRATIET”

Evt, fordele:
- Teb^errep, kan kræve at se drifts- 
budgø'tet og ejendomsregnskabet.
- Der åbnes mulighed for at gøre ind
sigelse mod lejeforhøjelser med op- 
sættende virkning.
- Tilbudspligten. Her rejser der sig 
imidlertid spørgsmålet, om lejernes 
muligheder for at købe ejendommen ik
ke kan saboteres ved hjælp af strå
mand, som byder over eller lign. -

og om vselve muligheden for at få fo
den under eget bord ikke vil kapita
liseres i højere ejendomsvurderinger, 
således at det alligevel kun bliver 
de mest velbjærgede, der kan benytte 
sig af denne mulighed.

Bagdele:
Selve forliget og dets såkaldte "Be
boerdemokrati” rummer i sig selv en 
spore til at samle sig og organisere 
sig for sine rettigheder, hvilket un
der alle omstændigheder er en nødven
dighed«
Beboerrepræsentanternes magt i sig 
selv overfor ejerne er yderst begræn
set. Det betyder imidlertid ikke, at 
beb.rep. ikke kan tiltage sig en selv
stændig magt overfor de øvrige lejere. 
Om kampen mod såvel ejer som husleje- 
nævn og lignende instanser skal lyk
kes, afhænger i sidst ende af graden 
af mobilisering, hvor mange der kommer 
op og stå og beboernes vilue til evt. 
at tage utraditionelle kampmetoaer i 
brag.

I dette lys må man vurdere beboerre
præsentationsordningen : Hvis beboerne 
til stadighed er oppe på dupperne og 
til stadighed kontrollerer deres re
præsentanter, vil man kunne opnå be
grænsede fordele ved at etablere en 
sådan ordning, Ken selve repræsenta
tionssystemet kan nemt blive en sove
pude, en narresut som på lidt længere 
sigt tjener til en passivisering og 
demobilisering med repræsentanterne i 
rollen som gidsler eller pampere.

- Ifølge lovens bogstav kan krav om 
lejeforhøjelser ikke tilstedes lejerne, 
før beb.rep, har haft lejlighed til at 
ytre sigQ Man kan glimrende forestille 
sig, at beb.rep. i deres 3 ugers yt
ringsperiode "forhandler" sig frem til 
et "fordelagtigt kompromis" uden de øv
rige lejeres indflydelse.

- Hvis beb.rep, har godkendt en forhø
jelse, kan l/4 af lejerne ikke gøre 
indsigelse med opsættende virkning.
- Hvis beb.rep. har tiltrådt et for
bedringsa rbejde, som medfører over 237° 
lejestigning, kan dette iværksættes 
uanset øvrige lejeres indsigelser.
- Beb.rep, er ikke forpligtet til at 
udsende specificeret driftsbudget og 
ejendomsregnskab til de øvrige lejere. 
De kan herved opnå en autoritet gen
nem deres indsigt, som passiverer de 
øvrige lejere.
- De kan opnå materielle fordele, kø
bes af ejeren,
- De kan egenrådigt til enhver tid 
kræve urafstemninger, hvis en afstem
ning går dem imod.
- De kan formelt kun afsættes een gang 
om året.

Hvis (og det bør man nøje overveje) 
man ønsker at oprette beboerrepræsen
tation, må man ihvertfald have fan
dens gou kontrol med sine repræsen
tanter. 'Man må forlange, at de infor
merer de øvrige lejere, så snart de 
har modtaget et krav fra ejeren, og at 
de straks og løbende udsender drifts- 
budget/ejendomsregnskab til alle le



jere, samt at de sørger for løbende 
kontrol ned de forskellige afsætnings- 
konti.
Endvidere.at de ingen beslutninger 
træffer eller indgår i nogen forhand
linger for et eller flere beboermøder 
har fundet sted, og at de straks ind
holder til et sådant, når de har mod
taget kravet.
Oa beboermøderne altid er åbne for e~ 
jeren, vil det nok undertiden være ri- 
nyligt at kalde dem noget andet, hvor
ved van også i skærpede situationer 
kan se bort fra 3 dage0 varsel. Hvis 
ejeren må '‘røre til stede, kan det væ- 
je temmelig umuligt at lægge nogen 
str. tegi mod ham, hvorfor de officiel
le beboermøder bør have præg af, at 
lejernes beslutninger er truffet på 
forhånd.
- Cm det er en fordel at vælge så man
ge beb.rep. som muligt er uklart, da 
uenighed blandt repræsentanterne ikke 
automatisk, kommer beboerne til gode. I 
cirkulæret til BRL hedder det, at hvis 
beb.rep. tiltræder kravet (om lejefor
højelse) helt eller„delvist kan udle
jere?! uden videre varsle forhøjelsen, 
Dette må indebære, at et flertal af 
beb.rep.s tiltræden er nok til at et 
krav cykles igennem.

Sammenfattende må det siges, at de mu
ligheder som den samlede beboermasse 
bar for at udøve sine demokratiske 
rettigheder og endnu mere: for at gen
nemføre sine retmæssige krav har karak
ter af en narresut i lovgivningen.
Der kan heller ikke herske tvivl om, 
at beb.rep. har til formål, at få le
jerne til at sluge husejernes overgreb 
endnu mere smertefrit end hidtil.

lo. KLAGER

Ved huslejeforhøje].se:",

Når der ikke er beboerdemokrati.
Ved huslejestigninger skal mindst 1/4 
af dem, der har fået krav om husleje
forhøjelse, klage inden 3 uger fra kra
vets modtagelse til ejeren (skriftligt 
og anbefalet). Det påhviler herefter 
ejeren, hvis han stadig ønsker lejen 
hævet, at forelægge sagen for Husleje
nævnet. Huslejeforhøjelsen kan ikke 
gennemføres før nævnets dom.
Hvis færre end 1/4 af lejerne klager, 
kan huslejestigningen gennemføres u- 
middelbart. Man kan stadig klage til 
ejeren, men han skal nu ikke forelæg
ge sagen for Huslejenævnet. Derfor 
må man selv gå direkte til nævnet.
Denne klage koster 5o kr i gebyr for 
hvert lejemål, som klagen omfatter.

Ved beboerde:aokroti.
Ved beboerdemokrati er de enkelte le
jere dårligere stillet end hvis der 
ikke er beboerdemokrati. Hvis beb.rep. 
har accepteret huslejeforhøjelsen, så 
skal de lejere, der ønsker at klage, 
selv gå til nævnet.
Hvis beb.rep. ikke har tiltrådt kravet 
så skal desuden mindst 1/4 af lejerne 
gøre indsigelse overfor ejeren senest 
3 uger efter kravets fremsættelse, føl
ejeren selv skal bringe sagen for næv
net.
Ved beboerdemokrati får lejerne altså, 
sværere ved at få udsat stigningerne, 
idet de skal have fuldstændig kontrol 
med beb.rep,, ellers vil selv en loo% 
opbakning fra lejerne om at klage ik
ke kunne hindre en umiddelbar gennem
førelse af huslejestigningen*

Ved udsættelse af huslejestigninger må 
man huske, at huslejenævnets kendelse 
er med tilbagevirkende kraft, således 
at man skal betale forhøjelsen fra den 
dato, som lejestigningerne oprindeligt 
var varslet til.

Klager over årsrevnsknber.
Såfremt budgettet ved årsafslutningen 
viser sig at være overbudgetteret, så 
kan lejerne klage over ejeren til 
Huslejenævnet, som kan bestemme, om 
de tiloversblevne midler skal med på 
næste års budget. For meget betalt 
leje kan ikke tilbagebetales, men kan 
indgå i næste års budget.


